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  كمال السيد 



  بسم ا الرمحن الرحيم
 

 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم اىل اجليل اإلسالمي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة األنبياء عليهم السالم 

قصص األنبياء الذين بعثهم اهللا  . . .اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنسانية 
ليعلّموا اإلنسان كيف حييا وكيف يعيش وكيف ميوت فهم قدوة اإلنسانية ، 

  .والشموع اليت أضاءت طريق البشرية 

ولوال أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت اإلنسانية حضاراا عرب 
   .الزمن

ا يف وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل قرائه
  :سابق سلسلة 

  .مع املعصومني 

  .مع الصحابة والتابعني 

  .الطريق إىل كربالء 

  .وهي تعاهد اجليل املسلم على االستمرار يف هذا الطريق بإذن اهللا 

   
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 



إىل . . مصر القدمية . .  ننطلق معاً إىل أرض مصر واآلن يا أعزاءنا
  . .أرض النيل قبل آالف السنني 

هناك حيث ميضي آالف العبيد املقهورون أعمارهم يف نقل 
لبناء قبور الفراعنة ، فتلك األهرام اليت " اجليزة " الصخور العمالقة إىل 

  . . مصر ما تزال يف طليعة اآلثار العاملية مل تكن سوى مقربة مللوك 
لقد كانوا يعتقدون بان احلياة ستعود إليهم ، وهلذا فقد كانوا 
يهيئون كل أسباب القوة والسلطان ، حىت إذا عادوا إىل احلياة أو عادت 

  !إليهم احلياة وجدوا كل شيء جاهزاً 
ولعلّ العمال احلفاة كانوا يلقون نظرات متأملة من فوق اهلرم عند 

الزوارق وهي تنساب فوق أمواج النيل اهلادئة ، االنتهاء من بنائه فريون 
ويتأملون أشجار النخيل هنا وهناك على ضفاف النهر الذي جيري 

  .صوب البحر األبيض املتوسط 
كان العمال جيربون على العمل الشاق ليل وار وكانت السياط 

 .تلهب ظهورهم وأجسادهم العارية 
  
 
 



  هبة النيل 
فلوال ر النيل ما " هبة النيل "  مصر مسى هريوديت املؤرخ اليوناين

كانت مصر ألن الفيضان السنوي الذي حيدث بسبب ذوبان الثلوج هو 
  .الذي أخصب مصر وهكذا انتشرت الزراعة فيها 

وكان القمح احملصول األساسي وكان املصريون يف ذلك الزمان 
  .يصنعون منه اخلبز الذي يشبه خبزنا يف الوقت احلاضر 

النيل انتشرت زراعة العنب وكانت هناك بساتني  " دلتا" ويف 
واسعة من الكروم ، وزرع املصريون يف ذلك الزمان البقول واخلضر 
مثل الفول واحلمص ، وكانوا حيبون البصل والكراث والثوم واخليار 

 واخلس.  
كما استخدموا العسل يف حتلية بعض األطعمة ، وشغفوا بزراعة 

  . املناسبات واالحتفاالت األزهار للزينة خاصة يف
  :املواصالت 

وبسبب الفيضانات السنوية فقد كان ر النيل الطريق الرئيسي 
  .الذي يربط جنوب مصر بشماهلا 



وهلذا صنعوا قوارب من خشب بعض األشجار ، وكانت للقوارب 
  .دفة واحدة وأشرعة مصنوعة من النسيج 

 مساحة واسعة وتتحول املدن أثناء الفيضان إىل جزر صغرية وسط
 .من املياه 

  

  احليوانات 
عرف املصريون يف ذلك الزمان كثرياً من احليوانات ، فهناك 
القطط والكالب اليت استخدمت يف الصيد والثريان حلراثة األرض ، 

  .بينما كانت احلمري تستخدم حلمل األثقال 
وكانوا يرعون املاعز واألغنام يف الرباري وينظرون إىل اخلنزير 

  .ان جنس الن حلمه يتلف بسرعة كحيو
وأحب املصريون أكل السمك الذي يوجد بكميات هائلة يف ر 

  .النيل 
وعبد املصريون يف فترة من التاريخ التمساح وفرس النهر بسبب 
خطورما ، كما عبدوا اُألسود لنفس السبب وعبدوا أيضاً بنات آوى 

  .اليت كانت حتوم حول املقابر 



  الكتابة 
اهلري و " صريون الكتابة والقراءة وكانت لغتهم تدعى عرف امل

الشمس وتدلّ "  "أي العالمة املقدسة احملفورة ، فمثالً تعين " غليفية 
  . تدلّ على ألفاظ أخرى على لفظ النهار وهناك رسوم أخرى

 

  تاريخ مصر 
  :ينقسم تاريخ مصر إىل ثالث فترات 

  .قبل امليالد  ) ٢٢٨٠ – ٢٦٠٠( وتدعى اململكة القدمية : األوىل 
  .قبل امليالد  ) ١٨٠٠ – ٢١٠٠: ( اململكة الوسطى : الثانية 
  .قبل امليالد  ) ١٠٠٠ – ١٥٠٠: ( اململكة احلديثة : الثالثة 

  .رة ولد سيدنا موسى ين عمران عليه السالم ويف هذه الفت
 قبل امليالد كان املصريون ١٢٠٠ و ١٥٠٠ويف الفترة بني عامي 

دولة قوية جداً ، فقد توسعت رقعة اإلمرباطورية وامتدت إىل بالد النوبة 
   .  وفلسطني) السودان ( 

وكان اجليش املصري آنذاك يستخدم اخليل والعربات بعد أن 
  .اءهم يتفوقون عليهم باستخدام اخليول اكتشفوا أن أعد



وقد طغى الفراعنة يف هذه الفترة وأعلنوا أنفسهم آهلة للناس خاصة 
وعندما تويف رمسيس " رمسيس الثاين " والفرعون " حتتمس " الفرعون 

الذي ظهر يف عهده . . . جاء ابنه إىل احلكم وهو الفرعون منفتاح 
 .موسى 
  

  بنو إسرائيل 
زائي قصة سيدنا يوسف عليه السالم وكيف هاجر تذكرون يا أع

يعقوب وبنوه إىل مصر بعد أكثر من عشرين سنة من إلقاء يوسف يف 
  .البئر 

هناك عاش بنو يعقوب أي بنو إسرائيل ومرت عشرات السنني 
  .فأصبحوا شعباً كبرياً 

عندما تويف يوسف ومرت مئات السنني نسي الناس فضل يوسف 
  .على مصر 

رى حكم الفراعنة مصر وراحوا يقهرون الناس وكان لبين ومرة أخ
  .إسرائيل النصيب األكرب من ذلك العذاب والظلم 



وكان على رجال بين إسرائيل ان يعملوا من الصباح إىل املساء 
وكان عليهم أن يرضوا حبياة العبودية والذلّ ، عليهم ان يعبدوا الفرعون 

  .من ينقذهم هلذا كانوا ينتظرون ! ألنه إله الناس 
كان ينو إسرائيل يتوارثون بشارة منذ زمن يوسف ويعقوب عليهم 

  . . كانوا ينتظرون ميالد الرجل الذي سينقذهم من العذاب . . السالم 
وعندما كان الظلم يزداد والعذاب يتضاعف فان أحاديثهم عن 

  .ميالد املنقذ كانت تزداد 
ملعذبني املقهورين مهسات الناس ا. . مسع الفرعون بتلك اهلمسات 

  . . وأيد الكهنة ذلك 
أكد الكهنة لفرعون أنه سيولد يف بين إسرائيل صيب وسيكون هالك 

  .الفرعون على يديه 
  .ارتاع الفرعون من هذه النبوءة وراح يفكّر بإبادة بين إسرائيل 

قرر الفرعون ذبح كل من يولد من الذكور يف بين إسرائيل ، 
احلوامل ، وكانت النساء القوابل قبطيات ووضع جواسيس على النساء 

  .وعن طريق هذه النساء يعرف الفرعون وجواسيسه جنس املواليد 



وإذ { : وقد صور القرآن الكرمي تلك الفترة السوداء بقوله تعاىل 
أجنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذحبون أبناءكم 

  .}ويستحيون نساءكم 
 عرف كيف يفرض سطوته على أهل كان فرعون إنساناً خبيثاً

مملكته ، فراح يبث الفرقة واالختالف بينهم وجعل كل طائفة تسعى 
من أجل السيطرة على أخرى وكان اجلميع يتقربون إىل فرعون 

  .باسترضائه ليكون نفوذهم أقوى 
أما بين إسرائيل فقد كان األقباط ينظرون إليهم كغرباء وعبيد ، 

املقهورين مث جاءت النبوءة بظهور رجل من هلذا كانوا يعيشون حياة 
بين إسرائيل يكون على يديه هالك الفرعون ، فأصبحوا يعاملون كما لو 

  .أم أسرى دولة أخرى 
من أجل هذا مر بنو إسرائيل بأسوأ الفترات يف حيام ،كان شرطة 
فرعون يأخذون املواليد من الذكور للذبح أو يلقوم يف ر النيل 

  .مهات يبكني على أوالدهن وكانت األ
كان . . وكان الفرعون يدوس على تلك الورود املتفتحة للحياة 

  .كان رجالً جباراً مغروراً بنفسه وسلطته . . يسحقها بال رمحة 
 



 



  الطفل املوعود 
تلك املرأة الصاحلة " يوكابد " وكانت . وشاء اهللا ان يولد موسى 

، وكانت القابلة القبطية تزورها حزينة جداً فقد اقترب موعد الوضع 
  .لتتأكد من جنس الوليد 

ويف تلك الظروف املريرة ولد صيب حمبوب امسه موسى كان موسى 
  .طفالً حمبوباً جداً ، إذا رآه أحد دخل حبه يف قلبه 

من أجل هذا احبته . . اهللا سبحانه ألقى هذه احملبة على موسى 
  :القابلة وقالت ألمه 

  . يوكابد سوف لن أقول شيئاً ألحد ال ختايف يا
وأوحى اهللا يف قلب يوكابد أن ترضع موسى ، كانت األم تتدفق 

وتساءلت يف نفسها هل . . حباً هلذا الصيب بوجهه املضيء وبراءته 
  يكون هو الصيب املوعود ؟

مرت أيام ، وكان اجلواسيس يبحثون عن كل طفل ذكر يولد 
بطريقة خبيثة فهو يريد عماالً يعملون ذلك العام لقد كان فرعون يفكر 

بال أجور هلذا كان يسخر بين إسرائيل للعمل ، فأصدر أمراً بأن يوقف 
  .الذبح عاماً وينفذ عاماً 



  . ويف العام الذي سبق ميالد موسى أجنبت يوكابد ولداً هو هارون 
كان هارون صغرياً عندما ولد موسى وكانت هلما أخت تكربمها 

حتب أخويها وتعطف عليهما . . تاة طيبة وذكية أعواماً كانت ف
  .وترعامها 

ومرت أيام ويوكابد ترضع وليدها احملبوب ، ولكنها بدأت تشعر 
ماذا . . سوف يكتشف اجلواسيس أا أجنبت ولداً . . باخلوف والقلق 

  تفعل كيف ميكنها أن حتمي موسى من خطر الفرعون ؟
يت ذحبت عشرات األطفال كيف حتفظه من الذبح ؟ من اخلناجر ال

  !األبرياء وفجعت عشرات األمهات ؟
أوحى اهللا يف قلب األم أن تصنع صندوقاً صغرياً ملوسى وعندما 

  . . .تشعر باخلطر تلقيه يف ر النيل 
ونفذت األم الشجاعة هذه الفكرة وكانت ابنتها تساعدها وذات ليلة 

نازل حبثاً عن األطفال عندما شعرت باخلطر يقترب ، واجلواسيس يفتشون امل
  . . .انطلقت يوكابد مع ابنتها يف الظالم إىل ر النيل . . الرضع 

نظرت األم احلزينة إىل أمواج النيل ، ونظرت إىل طفلها الصغري 
أرادت أن تعود إىل املنزل ولكن قوة يف أعماقها . . كان موسى نائماً 

 . . .يل كانت تدفعها إىل أن تسلم الصندوق إىل أمواج الن



 



نظرت يوكابد إىل السماء املرصعة بالنجوم ، وتدفق يف قلبها نبع 
  ...من السالم 

كانت يوكابد امرأة مؤمنة وكانت واثقة من أن اهللا سوف حيمي 
وليدها من التماسيح اخلطرة ومن أنياب فرس النهر ومن كل األخطار 

  .احملدقة ذا الطفل الربيء 
  . . عيده إليها كانت واثقة من أن اهللا سي

  يف حلظة مزجيه من اخلوف واإلميان واحلب وضعت 
  .يوكابد الصندوق الصغري على صفحة مياه النيل 

وكانت األمواج املتألقة بسبب ضوء القمر رحيمة بالطفل الربيء 
  . . .الوحيد فأخذته بعيداً 

كادت يوكابد تصرخ وهي تراقب الصندوق إىل أن اختفى بسبب 
إىل . . إىل السماء الواسعة . . إىل القمر . .  إىل النجوم الظالم ، نظرت

تدفق نبع السالم يف قلبها وعادت مع ابنتها إىل املنزل وهي تشعر . . اهللا 
  .حتتضن مرة أخرى طفلها الصغري موسى 

 
 
 



  القصر الفرعوني 
مع ذلك . . كان قلبها مع موسى . . مل تنم يوكابد تلك الليلة 

  .اذفه األمواج يف النيل الصندوق الذي تتق
أشرقت الشمس ، واستيقظت الطبيعة من سباا الليلي ، وانطلق 
الصياديون إىل النيل حبثاً عن الرزق ، والفالحون إىل حقوهلم ، والرعاة 

  . .إىل املروج 
وكان صوت طفويل . وكان الصندوق يتهادى بني أمواج النيل 

   .صوت بريء يبحث عن حضن دافئ. . ينبعث منه 
امرأة بعكس زوجها . . كانت آسية زوجة فرعون امرأة طيبة 

  . .تكره الظلم . . حتب اخلري . . متواضعة حتب الناس 
  .كانت تتأمل ملا يفعله زوجها وما يرتكبه من الظلم والشرور 

كانت آسية يف ذلك الصباح املشرق جالسة تتأمل املياه املتدفقة يف 
  .لقوارب وهي تنساب يف النهر تنظر إىل الزوارق وا. . النيل 

فجأة وقعت عيناها على صندوق صغري تدفعه األمواج إىل الشاطئ 
مسعت آسية ..رسا الصندوق الصغري مثل سفينة مجيلة ... األخضر 

  ..صوتا طفوليا 



ضت من مكاا أمرت احلارس أن حيضر الصندوق ، كانت هناك 
رس الصندوق و وضعه أحضر احلا.. فتيات خيدمنها .. فتيات مع آسية 

  .أمام زوجة الفرعون و أدى حتية االحترام و هو يتقهقر إىل الوراء 
كان ميشي وأنفه إىل السماء مغروراً . . يف األثناء حضر فرعون 

يف يده عصا قصرية مصنوعة من خشب االبنوس . . بنفسه وسلطته 
  .ومطعمة باجلواهر والذهب 

  . نافذاً على اجلميع إطاعته وعندما يشري بعصاه فان هذا يعين أمراً
حضر فرعون وارتاع ملنظر صيب يف الصندوق ، نظر إليه حبقد 

ربما يكون الصيب الذي . . واشتعلت يف نفسه رغبة يف أن يذحبه بنفسه 
  !تنبأوا بزوال ملكه على يديه 

  . .أشار الفرعون بعصاه السوداء ، وامتثل اجلنود ينتظرون األمر 
  !!ىل رقبة الطفل الربيء عرفوا أنه يطلب ذحبه عندما أشار فرعون إ

كانت حمرومة . . ويف تلك اللحظة هبت آسية تلك املرأة الطيبة 
  . .من األطفال وعندما رأت موسى تدفق نبع األمومة يف قلبها 

  !!}قُرت عيٍن لِّي ولَك لَا تقْتلُوه عسى أَن ينفَعنا أَو نتِخذَه ولَدا { 
  .كت فرعون رأى يف عيين زوجته موقفاً صلباً ال يعرف التراجع س



فكر يف ان زوجته قد يفارقها احلزن بسبب حرماا من األطفال 
لقد ذبح عشرات . . فلماذا ال يسكت عن هذا الطفل ؟ ملاذا يذحبه ؟ 

أدار ! األطفال ومن املمكن أنه ذبح الطفل املوعود وانتهت النبوءة 
  .ى الفرعون ظهره ومض

كان وجهه املضيء . . وابتدرت آسية لتعانق الطفل الربيء موسى 
يبعث احلب يف القلوب ، وكانت عيناه الصافيتان تبحثان عن وجه 

كان . . ولكن الطفل مل ير الوجه املشرق . . عن وجه حيبه .. أليف 
ولكن . . صدر مينحه اللنب والشعور بالسالم . . يبحث عن صدر دافئ 

  . .ال شيء 
هبت آسية أحضرت له . . عال صوته الطفو يل . . بكى موسى 

  . .نساء مرضعات 
جاءت أحداهن وأخذت موسى يف حضنها ، ولكن الطفل استمر 

كان جائعاً ولكن العجيب أنه ال يقبل أن يرضع من اية . . يف بكائه 
   . . امرأة أبداً

طفل استمر موسى يف بكائه أا قدرة عجيبة مدهشة كانت متنع ال
 . . .عن الرضاعة بالرغم من جوعه الشديد 

  



  الوعد اإلهلي 
امرأة مؤمنة باهللا وكان قلبها حيدثها بان موسى " يوكابد " كانت 
  ماذا فعلت تلك األم البائسة ؟. . سيعود إليها 

  :قالت البنتها 
 .تقصي أثره لنعرف ماذا سيحدث ألخيك 

ذا الطفل احملبوب ، كانت آسية تبحث عن امرأة ميكنها ان ترضع ه
  :هلذا قالت أخت موسى 

  ؟}هلْ أَدلُّكُم علَى أَهِل بيٍت يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناِصحونَ { 
  :استبشرت آسية وقالت 

ان الطفل سيموت من . . حاالً . . نعم أحضريها اآلن . . نعم 
  .البكاء 

دخلت على . . ركضت الفتاة بأقصى سرعة كانت فرحة جداً 
  .أمها لتبشرها مبا حصل 

. . وجاءت يوكابد وهي تتظاهر بأا غريبة ال تعرف الطفل 
  .تأخرت قليالً حىت تبدد الشكوك اليت قد حتوم حوهلا 

 
  



 



  . .جاءت يوكابد لترى آسية تنتظرها على أحر من اجلمر 
. . أخذت يوكابد موسى وبذلت قدرة جبارة للسيطرة على مشاعرها 

  .وجهها خال من أي تعابري توحي بأا أمه بدا 
وفرحت آسية وهي ترى . . فجأة سكت موسى يف حضن أمه 

  .موسى يشرب اللنب 
فكرت آسية زوجة الفرعون أن تستأجر يوكابد ال رضاع الطفل 

  :وأرادت يوكابد ان تطرد عنها الشكوك متاماً فقالت 
  .انين ارضع ابين هارون 

  :قالت آسية 
سوف اقدم لك . . قوية وميكنك إرضاع االثنني معاً أنت امرأة 

  .مكافأة جيدة 
وهكذا عاد . . تظاهرت يوكابد بأا ستوافق من أجل املكافأة 

 .موسى ألمه مرة أخرى ، وحتقق وعد اهللا 
وتضاعف إميان أم موسى بأن اهللا سبحانه هو القادر على كل شيء 

  .وأنه ال يرد قضاءه أحد 
  



 



  ممفيس 
على شاطئ النيل . . هي عاصمة الفراعنة يف ذلك الزمان  ١سممفي

  . .ويف خارج هذه املدينة بىن الفرعون قصره الكبري يف الشمال 
 قصر الفرعون يف الضفة اليسرى من النيل ، ويف غرب املدينة ويف
منطقة صحراوية جافّة بىن الفراعنة قبورهم وهي األهرامات اليت ما تزال 

  .قائمة حىت اليوم يف منطقة اجليزة 
وأمت موسى فترة الرضاعة يف أحضان أمه ، مث انتقل بعدها ليعيش 

  .يف قصر الفرعون يف الشمال خارج املدينة 
تديه وكرب موسى أصبح فىت رشيداً ، كان يرتدي زياً يشبه ما ير

  .النبالء من األقباط ، وكان اجلميع ينظرون إليه وحيسبونه ابناً للفرعون 
كان فىت طيباً حيب . . ولكن موسى يف حقيقته كان غري ذلك 

الضعفاء ويعطف عليهم وكان يتأمل يف أعماقه من أجل الناس الفقراء 
  .واملقهورين ، ويرفض يف قرارة نفسه تصرفات الفرعون 

 عقله أصبح شاباً مفتول العضالت قوياً يهابه وكرب موسى ومنا
  .اجلميع 

                                     
 .يف اجلنوب من القاهرة.  1



كان يزداد تواضعاً وكان ينظر . . غري أن موسى مل يغتر بقوته أبداً 
إىل إدعاء فرعون بأنه إله الشعب افتراًء على احلقيقة ألن اإلله ال ميكن 

  !أن يكون بشراً فكيف بفرعون ذلك اإلنسان املغرور الطائش ؟
فترة الطويلة اليت متتد إىل مثانية عشرة سنة عرف وخالل تلك ال

موسى أشياء كثرية وعرف حقائق كثرية ، واكتشف انه ليس ابناً 
  .للفرعون ، بل انه ليس قبطياً أنه ابن عمران من بين إسرائيل 

. . وعرف موسى ان بين يعقوب جاءوا إىل مصر من فلسطني  
رياً وهو الذي انقذ جاءوا بعد ان أصبح يوسف بن يعقوب زعيماً كب

  . .مصر من اجلوع قبل مئات السنني 
واآلن أصبح بنو إسرائيل أو بنو يعقوب عبيداً للفرعون الذي يصب 

يذبح األطفال ويستبعد الرجال ويفرض على اجلميع . . عليهم العذاب 
  !عبادته وحده

وأصبح يغيب . . وراح موسى يتردد على املدينة بني فترة وأخرى 
وكان ينفر من ثيابه املصنوعة من الكتان الرقيق . . اماً عن القصر أي

  .لريتدي لباساً خشناً مصنوعاً من الصوف 



لقد أصبحوا أمة كبرية ولكنها . . موسى يفكر مبصري بين يعقوب 
كانوا ينتظرون . . أبناء يعقوب خيافون من الفرعون . . خائفة وذليلة 
 !ينتظرون فقط . . من خيلصهم 

  

  لظلم صراع مع ا
كان حياول أن يفعل شيئاً من . . مل يقف موسى مكتوف االيدي 

ويذهب إىل املدينة . هلذا كان يتسلل من القصر . . أجل املظلومني 
  .وكان يقف بوجه الظاملني 

عندما يدخل املدينة كان يشاهد بعض القبط وبأيديهم السياط ، 
بين وسرعان ما ينهالون لسبب ولغري سبب على رجل مظلوم من 

  . . إسرائيل 
هلذا كان يهب لنجدة املظلوم ويوجه ضرباته العنيقة للظامل الذي 

  .يفضل الفرار أمام قبضة موسى املدمرة 
القصر يقع يف مشال مدينة . . وذات يوم خرج موسى من القصر 

  .ممفيس 



دخل املدينة وكان الوقت ظهراً وقد عاد الناس إىل بيوم كانت 
  .الشوارع واألزقة خالية من املاره تقريباً  . .املدينة شبه معطلة 

ورأى موسى رجلني يتشاجران أحدمها كان قبطياً واآلخر كان من 
  .بين إسرائيل 

كان القبطي ينهال على ذلك الرجل بالسياط وكان الرجل 
  . .اإلسرائيلي يستغيث ويطلب النجدة 

 بسطة كان موسى قوياً قد آتاه اهللا. . وهب موسى لنجدة املظلوم 
  .يف اجلسم 

اعترض موسى الرجل القبطي ودفعه ولكن القبطي كان يريد 
مواصلة العدوان ، اضطر موسى أن يسدد له ضربة عنيفة ، سقط بعدها 

  . . املعتدي صريعاً 
شعر موسى بأنه ارتكب خطأ جسيماً ألنه ليس من الصحيح أن 

  . .يفعل ذلك 
 وكان يضع عليه ان فرعون ساخط عليه بسبب أفكاره التوحيدية

  .اجلواسيس ويراقب كل حركاته 



ان مقتل الرجل القبطي سيكون ذريعة للفرعون يف االنتقام من بين 
سوف يثري الفرعون أحقاد القبط وحيركهم ضد موسى . . إسرائيل 

  .وبين إسرائيل 
اختفى موسى عن . مل يكن هناك أحد يعرف ماذا حصل ؟ 

  .األنظار 
  .لفاعل وكانت الشرطة تبحث عن ا
  . . كان خيشى بطش الفرعون . . مل يرجع موسى إىل القصر 
  .وحدث ما مل يكن يف احلسبان . . هلذا أمضى ليلته يف املدينة 

. . رأى موسى الرجل اإلسرائيلي يتشاجر مع رجل قبطي آخر 
   .. استغاث الرجل اإلسرائيلي مبوسى

كان موسى منزعجاً مما حصل باألمس ، ومع ذلك فقد هب 
  :تقدم إليهما وهو خياطب اإلسرائيلي قائالً . . لنجدة املظلوم 

 } ِبنيم ِويلَغ كانت تتشاجر كل يوم وهذا ليس . . } ِإن
  .صحيحاً 

  :ظن اإلسرائيلي ان موسى سوف يبطش به هلذا صرخ قائالً 
 }ا ِبالْأَمفْسن لْتا قَتلَِني كَمقْتأَن ت ِريدى أَتوسا مِإلَّا ي ِريدِس ؟ ِإن ت

 ِلِحنيصالْم كُونَ ِمنأَن ت ِريدا تمِض وا ِفي الْأَراربكُونَ جأَن ت{. .  



عندما مسع الناس ذلك اكتشفوا ان القاتل مل يكن سوى موسى 
 .وركض اجلواسيس الخبار الفرعون بذلك 

  

  املؤامرة 
كان يفكر  . .يف القصر كان الفرعون يتآمر مع أعضاء حكومته 

انه ال يكف عن بث أفكاره . . يف أن موسى هو الرجل املوعود 
وكان يعرف قبل أن خيربه اجلواسيس ان موسى هو الذي . . اخلطرية 

  . .قضى على الرجل القبطي 
  . . هلذا قرر ان يقتل موسى مهما كان الثمن 

حيب موسى ألخالقه الرفيعة . . وكان هناك رجل قبطي طيب 
  . . خري والضعفاء ولشجاعته وحبه لل

دخل املدينة وراح يسأل عن . . أسرع الرجل يبحث عن موسى 
  :موسى حىت عثر عليه قال له حمذّراً 

 } ِمن ي لَكِإن جرفَاخ لُوكقْتِلي ونَ ِبكِمرأْتلَأَ يى ِإنَّ الْموسا مي
 اِصِحنيالن{.  



الفرعون الطاغية لن يتورع ان هذا . . مل يكن هناك وقت لالنتظار
  . .عن قتله 

من أجل هذا أسرع موسى يف اختاذ قرار اهلجرة من مصر كلها يف 
  .أسرع وقت 

ومن هناك . . استقل موسى زورقاً ليعرب ر النيل إىل الضفة اليمىن 
كان هدف موسى  . .انطلق باجتاه الشرق متوجهاً حنو خليج السويس 

  . . أرض مدين 
  : السماء وقال خبشوع نظر موسى إىل

  .}عسى ربي أَن يهِديِني سواء السِبيِل { 
كانت شرطة فرعون تبحث عنه يف كل مكان ، ومضى موسى 

  .جيتاز الصحراء واملنعطفات اجلبلية على البحر األمحر ودلتا النيل 
 

  الطريق إىل مدين 
فات الرمال يف سيناء مد البصر ، وموسى وحيداً يف تلك املنعط

  .اجلبلية على شواطئ البحر األمحر 
ثالثون يوماً متر وموسى يقطع الطرق املقفرة املوحشة يف صحراء 

  .سيناء 



كانت قدماه قد تورمتا وهو يطوي عشرات األميال مشياً ، ومل 
  .يكن طعامه طوال الطريق سوى ما يعثر عليه من بقول األرض الربية 

ما وصل موسى أرض وكانت الشمس ترسل أشعة األصيل عند
  .مدين 

كانت مدين ال ختضع لنفوذ الفراعنة ، وهي منطقة تقع يف منتصف 
  .الطريق بني احلجاز ومصر على مقربة من سواحل خليج العقبة شرقاً 

أطلّ موسى على الوادي الفسيح وجلس عند صخرة تظلّلها شجرية 
  .شائكة 

شمس جتنح كان موسى متعباً جداً بعد رحلته الشاقّة ، وكانت ال
  .باجتاه املغيب 

  .راح موسى يراقب قطعان املاشية يسوقها رعاة اشداء إىل البئر 
واصطبغ األفق الغريب بألوان محراء وبرتقالية متموجة ، فشعر 

  .موسى وهو يتأمل جالل الطبيعة خبشوع يتغلغل يف قلبه 
نسي آالمه ومتاعبه وكانت روحه تذوب مع كل ذرة من ذرات 

  .سيح الكون الف
. . كانت رحلته اليت استغرقت شهراً قد صنعت منه انساناً آخر 

  .أن قلبه يتفتح للحقائق الكربى 



كان موسى يصغي إىل ثغاء األغنام وهي تنحدر باجتاه البئر 
  .الوحيدة يف الوادي 

وتصاعدت أصوات الرعاة وهم يتدافعون لالستباق ، ورأى موسى 
القوي هو الذي حيوز املاء أما رأى . . منظراً جديداً لالستضعاف 

  .أن يتحمل أمل االنتظار ومرارة الصرب . . الضعيف فعليه ان ينتظر 
راح الرعاة األشداء ميألون األحواض ألغنامهم ، فيما ظهرت 

وكانتا تنتظران يف انكسار فراغ الرعاة من . . فتاتان تذودان قطيعهما 
  .السقي 

  .سي آالم قدميه املتورمتني ن. . وهب موسى كعادته إىل جندما 
  :تقدم موسى حنو الفتاتني وقال بأدب 

  ما خطبكما ؟
  :قالت الفتاتان 

 } كَِبري خيا شونأَباء وعالر ِدرصى يتِقي حسلَا ن{.  
بالرغم من جوعه الشديد فلقد بعثت . . بالرغم من تعبه وآالمه 

  . .احلمية يف قلبه قوة كبرية 
. . وقف الرعاة ينظرون إليه . . دلو ورماه يف أعماق البئر أمسك بال

  . . ينظرون إىل الرجل الغريب وإىل عضالته املفتولة 



مأل موسى احلوض وساقت الفتاتان قطيعهما الذي راح ينهل املاء 
  . .حىت ارتوى 

  .فرحت الفتاتان ويف ذلك اليوم عادتاً إىل املنزل مبكّرتني 
، ) عليه السالم ( يخ الكبري سوى شعيب النيب يكن أبومها ذلك الشمل 

  :عندما رأى ابنتيه تعودان على غري عادما يف التأخر قال متعجباً 
  ماذا حصل ؟

  :قالت ابنته 
  .رمحنا فسقى لنا . . جاءنا شاب طيب غريب عن هذه الديار 

  :وقالت األخرى 
  .يبدو عليه التعب واجلوع يا أيب 

  :قال األب 
 .نيت لنعطيه أجرته استدعيه يا اب

  
 

 رمحة ا  
كان موسى قد عاد إىل مكانه ، وشعر باجلوع يعتصر بطنه نظر إىل 

  .}رب إني ملا أنزلت إيلّ من خري فقري {: السماء وقال 



اهللا سبحانه . . كان موسى يتمىن مترة واحدة ّدئ من أمل اجلوع 
  . .استجاب دعاءه 

  :ت قريباً منه وقالت بأدب جاءت ابنة شعيب متشي يف حياء ، وقف
  .}ِإنَّ أَِبي يدعوك ِليجِزيك أَجر ما سقَيت لَنا { 

  . .ض موسى ملبياً دعوة رجل كرمي 
وعلى مائدة الطعام ذكر موسى اسم اهللا شاكراً نعمته واستجابة 

  .دعائه 
وراح موسى يروي قصص الظلم يف مصر وما يعانيه املستضعفون 

  .لفرعون حتت حكم ا
  :طمأن شعيب ضيفه وقال 

 } ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِمن توجن فخان هذه األرض ال . . }لَا ت
 .ختضع حلكم الفراعنة 

  

  القوي األمني 
ان موسى ال ينفك يذكر اهللا سبحانه يف كل . . احب شعيب ضيفه 

  . .من أجل هذا فهو حيب املؤمنني . . شيء ، وكان شعيب حيب اهللا 



أحب شعيب موسى أكثر عندما عرف انه من نسل يعقوب من 
  ) . .عليه السالم ( ذرية إبراهيم اخلليل 

وأحب شعيب موسى ألمانته لقد عرف ذلك بعد أن دار حديث 
  :قالت ابنته . . عائلي 

 } الْأَِمني الْقَِوي ترأْجتِن اسم ريِإنَّ خ هأِْجرتِت اسا أَبي{.  
  :ل شعيب متسائالً قا

 .لقد عرفنا قوته فكيف عرفت أمانته 
  :قالت 

. . كان مطرقاً ومل ينظر إيلّ . . عندما ذهبت إليه أدعوه إىل املنزل 
  !قال يل تأخرى عين ودلّيين على الطريق 

  :عندما جلس موسى يتحدث إىل شعيب قال له يف حضور ابنته 
  .} ِإحدى ابنتي هاتيِن ِإني أُِريد أَنْ أُنِكحك{ يا موسى 

( سكت موسى حياًء ألنه رجل فقري ال ميلك شيئاً ، ولكن شعيباً 
  :قال له ) عليه السالم 

شرط أن ترعى غنمنا مثان سنني وإن شئت أن جتعلها عشراً فمن 
  .أنين ال أريد أن اشق عليك ستجدين رجالً يعرف حقك . . فضلك 

  :قال موسى بأدب 



 }ب لَى ذَِلكع اللَّهو لَيانَ عودفَلَا ع تيِن قَضلَيا الْأَجمأَي كنيبِني وي
 .}ما نقُولُ وِكيلٌ 

  

  العودة إىل الوطن 
تزوج موسى يف أرض مدين ، واستقر به املقام ولكنه مل ينس مصر 
ومل ينس الناس املستضعفني املقهورين هناك غري انه انصرف إىل عمله يف 

. . إىل التالل . . نشاط وإخالص يرعى الغنم يذهب ا على املروج 
  .إىل الوديان مث يعود ا يف الغروب 

مل يكن موسى ليزاحم الرعاة أبداً ، وكان خيتار ملاشيته أمكنة مليئة 
  . .كان يفكر . . مث ينصرف إىل تأمالته . بالعشب 

وقها إىل عرف كيف يهش على الغنم ويس. . تعلم أشياء كثرية 
  .املراعي 

األغنام ال تعرف ماذا . . وكان يراقبها وحيافظ عليها من الذئاب 
وعندما تنظر إليه تشعر . عليها أن تفعل فهي تستجيب لعصا الراعي 

  .باألمن ، فتنصرف إىل تناول العشب بسالم 



ان نفس موسى متتأل جالالً هللا . . ما أمجل احلياة يف املراعي 
  .سبحانه 

تعرب السماء ترسم الواناً زاهية يف . . وم تشرق الشمس يف كل ي
مث تتجه حنو الغروب ، وكانت نفس موسى متتأل خشوعاً . . األفق 

كيف يدعي . . هلذا كان يرى فرعون صغرياً وحقرياً . . للخالق العظيم 
  !اإلنسان الضعيف انه إله من دون اهللا ؟

وكانوا يتظاهرون الناس الضعفاء يف مصر خيافون سطوة الفرعون 
  .بعبادته 

  .عاش موسى عشر سنني يف مدين . . وهكذا متر االعوام 
تضاعفت جتربته يف احلياة ال أحد . . أصبح عمره أربعني سنة 

عليه ( يعرف هل ذهب موسى خالل تلك السنني إىل مكّة ؟ ان شعيباً 
رِني ثَماِني علَى أَن تأْج{ : عندما استأجره لريعى الغنم قال له ) السالم 
ومعىن هذا ان احلج معروف يف ذلك الزمان ، وان شعيباً كان } ِحجٍج 

  .حيج بيت اهللا 
عندما أصبح عمر موسى أربعني سنة كان قد وىف بوعده لشعيب 

  .وقد أمت األجل الثاين أي إنه ظلَّ يرعى الغنم عشر سنني كاملة 



همة وجيب كان يشعر ان له م. . وفكر موسى ان يعود إىل مصر 
  .عليه أن يقوم ا 

وذات مساء شتائي ، وفيما كان الناس يف مدين جيلسون حول 
  .مواقدهم للدفء قال موسى لشعيب 

  .جيب أن أعود إىل مصر . . لقد مت األجل الذي بيننا 
ان اهللا سينصرك . . سأدعو اهللا أن حيميك من شرور الفرعون 

  .ن احلق سينصرك عندما تكون مع احلق فا. . ألنك مع احلق 
وذات صباح مشرق كان موسى يسوق غنمه مغادراً أرض مدين 

  .متوجهاً حنو مصر 
مل ينس الناس املظلومني . . كل تلك السنني مل ينس موسى مصر 

  .هناك 
. . لقد نسوا دين إبراهيم . . كان يفكر بانقاذهم من الظلم من اجلهل 

و رب العاملني وانّ فرعون دين يوسف نسوا أن اهللا وحده ه. . دين يعقوب 
  . بشر ضعيف  جمرد

اإلنسان عندما ينسى اهللا فانه سيخاف من كل شيء ، وعندما 
يؤمن باهللا وال خياف من أحد إالّ اهللا فانه سيكون إنساناً شجاعاً حراً 

 .خياف منه الظاملون 



  

  نداء السماء 
الصحراء مد البصر ، موسى بن عمران الذي بلغ األربعني من 

  .مره يغادر مدين عائداً إىل مصر ع
فر من مصر وحيداً خائفاً ، وعاش يف أرض مدين عشر سنوات ، 

  .تزوج وأصبحت له أسرة ، وأصبح له قطيعاً من األغنام 
  . . وها هو اآلن يسوق قطيع املاشية عائداً إىل أرض الوطن 

كان موسى يسري يف الصحراء ومن بعيد كانت تلوح له جبال 
  .صغرية 

الرياح الشتائية ب فتلفح الوجوه ، وموسى يهش على غنمه 
فهو حيب . . بعصاه ويسري ، كان يرتدي ثياباً منسوجة من الصوف 

  .بطبعه حياة التواضع والبساطة 
يرتدي ثياباً كتانية رقيقة " منفتاح . . " هلذا كان ميقت الفرعون 

  .واجلواهر الثمينة ! موشاة بالذهب 
 الطريق يف جزيرة سيناء على مقربة من جبل موسى يف منتصف

  .الطور 



وقف .الرياح الشتائنة الباردة تعصف بشدة وقد خيم الظالم متاماً 
  .موسى حائراً لقد ضاع عليه الطريق 

كانت زوجته ترجتف من الربد ، كان موسى ينظر يف كل اجتاه 
  .ليعرف الطريق الذي يسلكه 

رأى موسى ناراً تتوهج . . فجأة سطع نور من جهة جبل الطور 
امكثوا حىت آتيكم منها . . انين أرى ناراً : من بعيد هلذا قال لزوجته 

  .جبذوة نتدفأ ا ، وربما عثرت على الطريق 
  .قال موسى ذلك واجته صوب النار املتوهجة وسط الظالم 

وشيئاً فشيئاً كان موسى يقترب من املكان ، مل جيد موسى قرب 
  .الشجرة أحداً 

  !كانت هناك شجرة تتوهج ناراً لكنه مل ير أحداً يسأله عن الطريق 
شعر موسى أن هذا املكان مفعم بالصمت واهلدوء ! شيء عجيب 

ال أثر فيه للرياح والربد ، حىت أنه كان يسمع وقع عصاه وهي تصطدم 
  . .فجأة مسع صوتاً يناديه . باألرض 
  !}مقَدِس طُوى اخلَع نعلَيك ِإنك ِبالْواِد الْ{ 

خلع نعليه وكان يتساءل عن صاحب . . شعر موسى باخلوف 
  :الصوت فسمعه يقول 



  !يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني 
  .ملك الصوت قلب موسى فالقى نفسه ساجداً هللا 

  .كانت الكلمات تنفذ يف قلبه نفوذ النور يف مياه حبرية صافية 
  !ألق عصاك يا موسى 

 فالقى عصاه على األرض ، ويف تلك اللحظة حدث وامتثل موسى
لقد حتولت فجأة إىل ثعبان يتلوى ، وتراجع موسى . . شيء مذهل 

  .كان ثعباناً خميفاً . . خائفاً 
يا موسى : ومسع موسى صوتاً يناديه من اجلانب األمين يف الوادي 

يا موسى ال ختف ألن الرسل ال . . أقبل وال ختف إنك من اآلمنني 
  . .افون خي

. . شعر بالطمأنينة والسالم . . وأضاء قلب موسى نور عجيب 
  .انه رسول اهللا 

  .اسلك يدك يف جيبك سوف خترج بيضاء 
  .وضع موسى يده يف جيبه وأخرجها فإذا هي تتألق بلون ناصع 

حتسس موسى يده فإذا هي صحيحة ساملة من كل سوء وهوى 
قادر على كل شيء ال حدود ان اهللا . . موسى ساجداً هللا مرة أخرى 

  .ان هذه اآليات كافية ألن يؤمن الناس بقدرة اهللا وحده . . لقدرة اهللا 



  :حاول موسى أن يهدىء من خوفه فسمع الصوت يقول له 
  .اضمم إليك جناحك 

  .فعل موسى ذلك ضم يديه إىل صدره شعر بقلبه يهدأ متاماً 
  .قال اهللا ملوسى وهو حيمله الرسالة 

  . . فرعون انه طغى اذهب إىل
ان على موسى أن حيارب الظلم وأن ينصح فرعون بالكف عن 

  .عدوانه وغروره وإن يسلم وجهه هللا رب العاملني 
  :قال موسى وهو يطلب من يساعده وينصره يف مهمته 

  . .رب إين قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون 
ون ان فرع. . تذكر موسى احلادث الذي وقع قبل عشر سنوات 

  .انه حيقد على موسى ويتحين الفرص لقتله . . لن ينسى ذلك 
يا رب أن أخي هارون أفصح مين لساناً فاجعله ناصراً وشريكاً يف 

أريد نصرياً يل يقف . . إذا ذهبت وحدي سوف يكذبوين . . رساليت 
  .معي ويؤازؤين ويشهد بصدق رساليت 

  .قال اهللا سبحانه وتعاىل وقد استجاب طلبه 
 }ا سكُمِصلُونَ ِإلَيا فَلَا يلْطَانا سلُ لَكُمعجنو ِبأَِخيك كدضع دشن

  .} ِبآياِتنا أَنتما ومِن اتبعكُما الْغاِلبونَ 



  .}قَالَ لَا تخافَا ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى { 
 لَه قَولًا لَّينا لَّعلَّه يتذَكَّر أَو اذْهبا ِإلَى ِفرعونَ ِإنه طَغى فَقُولَا{ 
  .} يخشى 

عاد الصمت مرة أخرى يهمني على الوادي املقدس واختفت النار 
  . .ورجع موسى إىل أهله كانوا ينتظرون 

لقد وجد . . رجع موسى وهو حيمل أعباء رسالة اهللا الكربى 
  .موسى الطريق 

  .اه يف رمال الصحراء هلذا راح حيث اخلطى وهو يغرز عص
 

  املواجهة 
  .اجته موسى إىل جنوب العاصمة ممفيس حيث يعيش أبناء يعقوب 

وعاد موسى . . ازداد الظلم وتضاعف العذاب على بين إسرائيل 
  . .باخلالص من الظلم . . إليهم وهو يبشرهم برسالة اهللا 

  .كانوا خائفني ، ولكنهم بدأوا يشعرون باألمل 
جانب أخيه موسى ، وشعر موسى بالثقة أكثر إن وقف هارون إىل 

  .معه من يؤازره وينصره 



ان هارون فصيح اللسان ، وعندما يتحدث فإنه يتحدث باسم 
  .ال خياف أحداً إالّ اهللا . . احلق باسم العدل 

من أجل هذا طلب موسى من اهللا أن يشركه يف الرسالة ليعمال معاً 
  .ونشر اخلري والعدل على زعزعة الظلم والقضاء على الشر 

  . .وقرر موسى وهارون الذهاب إىل قصر الفرعون خارج املدينة 
كان ميشيان على شاطئ النيل متجهني مشاالً ، كان موسى يتوكأ 

  .على عصاه ، وكانا يرتديان قميصني منسوجني من الصوف 
كان قصراً كبرياً جدرانه من . . والح من بعيد قصر الفرعون 

اخلشب املصقول بدقة ، أما ارضيته فقد فرشت الصخر املكسوة ب
  .بالرخام ، وأثاثه من املرمر والعاد والذهب 

ودخل موسى وهارون القصر ، ودخال البالط حيث يتربع 
الفرعون على عرش من اآلبنوس املطعم بالذهب واجلواهر ، وكان 
فرعون ميسك بعصا قصرية هي األخرى من اآلبنوس املزينة بالذهب 

  .ر الكرمية واألحجا
حيا موسى الفرعون بأدب اهلي ، وقابل الفرعون التحية بغروره 

مل ينظر إىل عيين موسى ليتأمل النور الذي يشع منهما ، مل . . املعروف 
مل ينظر إىل شخصيته القوية وهو . . ينظر إىل زهد موسى وبساطته 



ف ، نظر فقط إىل الثياب املنسوجة من الصو. . يقف بشجاعة أمامه 
وراح يقارن بينها وبني ما يرتديه هو من ثياب كتانية رقيقة منسوجة 
خبيوط الذهب وإىل يديه املليئتني بأساور ذهبية ، من أجل هذا راح ينظر 

  .إليه باستعالء 
مل يكن فرعون وحده كان معه وزيره هامان وشخصيات كبرية يف 

  .الدولة 
ر قبل عشر وراح الفرعون حيدق يف موسى الذي فَر من مص

 !سنوات وها هو يعود أكثر صالبة 
  :قال الفرعون 

  .وأخرياً عدت يا موسى 
  .نعم ولقد جئتك خبري الدنيا واآلخرة 

  :قال الفرعون 
  ماذا تقصد ؟
  :قال موسى 

  .إن اهللا قد أرسلين إليك لتعبده 
  !اهللا ؟

  . .ربكم ورب آبائكم األولني . . اهللا رب العاملني 



  :دهشة إىل رجال دولته وقال ونظر الفرعون ب
  !!أال تستمعون ؟

  :قال موسى 
  .رب السماوات واألرض ، وما بينهما إن كنتم موقنني 

  :ونظر الفرعون إىل رجاله بغضب وصاح مستهزأ 
  .إنّ رسولكم الذي أُرسل إليكم نون 



 



  :احنىن هامان للفرعون وقال خماطباً موسى 
كلّه يعبد الفرعون ويسجد الشعب . أنت تتحدث بأشياء خطرية 

  .انه إله مصر . . وبنو إسرائيل يعبدونه أيضاً . . له 
  :قال هارون دوء 

  .انه ليس بإله 
  :وقال موسى 

هو الذي خلق . . ان اهللا وحده هو الرب الذي ينبغي أن يعبد 
وهو . . اهللا هو الذي خلق السحب وينزل املطر . . الكون والوجود 

  . .الذي خيلق الشجر 
  :قال الفرعون وهو حياول حماصرة موسى 

نسيت اننا ربيناك منذ كنت . . لقد نسيت يا موسى أشياًء كثرية 
  .طفالً رضيعاً 

  :قال موسى 
وتعذّب رجاهلم وتقهر . . لقد كنت تذبح أطفال بين إسرائيل 

  . .وليست هذه مبنة بعد أن عبدت بين إسرائيل . . نساءهم 
  . فعلتها مث هربت من مصر وماذا عن فعلتك اليت



وقد فررت . . لقد حصل ذلك خطأً مل أكن أنوي قتل الرجل 
  . .ألنكم كنتم ختططون لقتلي 

فأرسل معي بين إسرائيل وال . . ولقد اختارين اهللا رسوالً إليك 
  .تعذم 

  :صرخ الفرعون بغيط 
أنت تتحدث يف أشياء كبرية . . لقد جتاوزت حدودك يا موسى 

ليس هناك من يصدق بوجود إله واحد ميكنه . .  ا عاقل لن يصدقك
ماذا . . وهل هناك من يتخلّى عن سائر اآلهلة . أن يقوم بكل شيء 

. انظر إىل ثيابك الرثّة إنك مل ترتد شيئاً يستحق النظر . . تظن نفسك 
انك إذا انتخبت إهلاً غريي فسأقذفك يف سجن . . امسع يا موسى . 

  .مظلم 
  :ى قال موس

  حىت لو جئتك بدليل على صدق رساليت وكلمايت ؟
  :قال الفرعون بغرور 

  !ما هو دليلك يا موسى هاته إن كنت صادقاً ! دليل ؟



ومل يفعل موسى شيئاً سوى أن ألقى عصاه أمام الفرعون وفجأة 
انقلبت . . وأدهش اجلميع . . حدث شيء مدهش ذعر له الفرعون 

  . .العصا إىل ثعبان خميف 
وأصبح . . مجد الفرعون يف مكانه . .  يتلوى فوق الرخام راح

وساد صمت رهيب سوى فحيح الثعبان . . وجهه يف صفرة الليمون 
  . .املخيف 

. . وألول مرة شاهد اجلميع الفرعون املغرور كاد يفر خائفاً 
ولكنه شاهد موسى يتقدم ليمسك بالثعبان ، وما أن مسته يد موسى 

  .ىل حاهلا األول حىت عادت العصا إ
ان . وحتركت احقاد الفرعون راح يشعر باخلطر على عرشه 

  !موسى ميلك سالحاً خميفاً فماذا يفعل ؟
  .وهنا تظاهر الفرعون بان ما حصل مل يكن سوى سحراً 

أدرك موسى ذلك فأدخل يده يف جيبه وأخرجها توهجت اليد 
  .وكان ذلك آية عظيمة . . واضاءت املكان 
رعون غبياً وهو يشاهد ما حصل ، ولكنه كان مغروراً مل يكن الف

  :تقدم من موسى وقال . . ال يفكر إالّ بعرشه ومصاحله 
  !ماذا تريد يا موسى ؟



  :قال موسى بأدب األنبياء 
يكفي ما ذاقوه من العذاب واهلوان . . أن ترسل معي بين إسرائيل 

  .والعبودية 
مال الذين يعملون فكر الفرعون بانه سوف خيسر الكثري من الع

وربما يفكر موسى بتأليف جيش منهم يهدد . . دون أجر كالعبيد 
ومن األفضل االحتفاظ م كأسرى واالستفادة منهم . . سلطته وعرشه 

  . .يف القيام باألعمال الشاقة 
أراد الفرعون أن يثري خماوف رجال دولته وحيرضهم ضد موسى 

  :هلذا صرخ 
  !رجكم من أرضكم بسحره ان موسى ساحر يريد أن خي

  :تبادل رجال اجلولة النظرات احلائرة وتكلم هامان قائالً 
. . ان هناك الكثري من السحرة البارعني ، ام يقومون بأعمال مذهلة 

سوف آتيك بسحر . . انك تتآمر ضد القبط وتطردهم من أرض مصر 
  .مثل سحرك فلنجعل بيننا موعداً لنا ولك 

  :وإميان أجاب موسى بطمأنينة 
ليكن موعدنا يوم العيد يف الضحى من أجل أن يشهد شعب مصر 

  .ذلك 



  هزمية السحر 
راح الفرعون خيطط إلحلاق اهلزمية مبوسى ، فهناك من السحرة من 

  .يستطيع أن يفعل أشياًء عجيبة 
وخالل تلك الفترة أشاع الفرعون بني أهل مصر أن يوم الزينة وهو 

 يف ذلك الزمان سيشهد مباراةً فريدة بني يوم العيد الشعيب للمصريني
  !السحرة 

أرسل الفرعون جنوده إىل أحناء مصر ومجعوا له كبار السحرة يف 
  .مصر كلّها 

واجتمع الفرعون مع السحرة الذين جاءوا من أمكنة بعيدة وقريبة 
كان منظرهم بشعورهم الطويلة واحلبال اليت حيملوا والعصي اليت 

  . .بأيديهم خميفاً 
شعر الفرعون ان هؤالء سوف ينقذون عرشه من اخلطر قال 

  :الفرعون 
  . .ان موسى يدعي وجود إله غريي وقد حتداين بسحره 

فإذا استطعتم أن زموه فسوف أجعلكم من أصحاب النفوذ يف 
 . .ستكونوا حكاماً يف مصر . . الدولة 



 



  .قال أحد السحرة وعيناه تربقان 
  .غلبناه قال تكافئنا إن حنن 

غداً عندما تطلع الشمس . . نعم سوف أغرقكم بالذهب واجلواهر 
أريد منكم أن تأتوا . . انه يوم الزينة والعيد . . سوف جيتمع الناس 

  .بسحر عجيب 
  :قال كبري السحرة 

  .اقسم بعزتك أيها الفرعون الكبري باننا سنغلبه 
  .وشعر الفرعون انه قد ميكنه أن يهزم موسى بالسحر 

أشرقت الشمس وأضاءت فوق النيل ، وتألقت املياه وهي تنساب 
  .باجتاه الشمال 

يوم الزينة حيث يرتدي . . كان ذلك اليوم يجاً فهو يوم العيد 
  .الناس أمجل ثيام وخيرجون للنزهة 

وكان ذلك اليوم مثرياً ألنه سيشهد مباراة بني السحرة لقد مجع 
  .فوا يف مواجهة موسى وهارون الفرعون كبار السحرة يف مصر ليق

البعض تصور أن انتصار السحرة سيكون انتصاراً للقبط على بين 
وكان الناس املقهورون من بين إسرائيل يتمنون انتصار . . إسرائيل 

  . .موسى ليثأروا من الفرعون والظلم الذي نزل م 



. . أما موسى وهارون فكانا يفكران بانتصار اإلميان على الكفر 
  .نتصار املعجزة على السحر ، وانتصار احلق على الباطل ا

اجتمع آالف الناس الذين جاءوا من العاصمة ومن غريها من مدن 
  .مصر اجتمعوا ليشهدوا املباراة املثرية 

  . .اصطف اجلنود واحلراس واخذوا أماكنهم ، وجاء فريق السحرة 
الالً كان واحنىن الناس هلم اج. . حيا اجلنود واحلرس السحرة 

الناس ويف ذلك الزمان يعتقدون بالسحر ، وكان للسحرة سلطة دينية 
  .على الشعب 

وجاء موسى وأخوه هارون كانا يرتديان ثياباً صوفية ، وكان مع 
  .موسى عصاه العجيبة 

  .وقفا يف مقابل فريق السحرة الذي كانوا حيملون عصياً وحباالً 
سوف . . ات هلا معىن ساد الصمت املكان وتبادل السحرة نظر

  .يهزمون موسى وأخاه وسيحصلون على الذهب واد والنفوذ األكثر 
  . .ويف األثناء قطع الصمت صوت البوق لقد وصل موكب الفرعون 

جيلس على سرير امللك الذهيب حيمله اجلنود وحيفّه " منفتاح " كان 
  .احلرس 

  .ن للفرعون وألقى اجلنود والناس والقادة والسحرة أنفسهم ساجدي



اما لن . . سجد اجلميع ما عدا اثنني فقط مها موسى وهارون 
  .يسجدا ألحد إالّ اهللا 

. . سوف ينتقم من موسى . . وشعر الفرعون باحلق ميأل قلبه 
  .سيعلمه كيف يسجد للفرعون ملك مصر 

عاد الصمت مرة أُخرى وكان اجلميع ينتظرون بدء املباراة بني 
  !موسى والسحرة 

  :قت عيون السحرة باملكر قال كبري السحرة ملوسى بر
  !يا موسى أما أن تلقي عصاك أو نلقي حنن 

  :أجاب موسى 
ان اهللا . . انين احذركم مما تفعلون . . انين لست ساحراً 
  .سيعاقبكم على ما تفترون 

  :قال السحرة 
  !واآلن من يلقي أوالً ؟

  :قال موسى وهو يشد قبضته على عصاه 
  .تم أوالً القوا أن

ألقى السحرة حباالً وعصياً كثرية وراحوا يتمتمون بكلمات 
  .غامضة ويأتون حبركات خميفة 



وساد املكان جو رهيب وخيل للجميع ان الساحة قد امتألت 
  . .وابتسم الفرعون ملا اجنزه السحرة من عمل كبري ! باالفاعي واحليات 

بل من أن . . ية شعر موسى باخلوف ليس من تلك االفاعي اخليال
  . .يؤمن الناس أكثر بالسحر واخلزعبالت 

حيا هامان السحرة وكان هذا بداية للجنود بأن يطلقوا صيمات 
  !اإلجالل لسحرة الفرعون الكبري 

  :اهللا سبحانه مل يترك رسوله وحيداً قذف يف قلب عبده 
  .والق ما يف ميينك . . ال ختف انك انت األعلى 

  . .ء الزرقاء الصافية ، وألقى عصاه نظر موسى إىل السما
لقد حتولت العصا . . وحدث أمر مل يكن ليخطر على بال أحد 

تلوى الثعبان وراح يبتلع احلبال والعصي وكل . . فجأة إىل ثعبان هائل 
  !!تلك األفاعي اخليالية 

كان السحرة الذين أحضرهم الفرعون من كبار السحرة يف مصر ، 
 أحذق منهم يف السحر والشعوذة وهلذا فهم ومل يكن هناك من هو

  . .أعرف من غريهم مباهية السحر 
ان احلبال والعصي مل تتحول إىل أفاٍع أو حيات بل هكذا خيل 

  .للناس ألم يسحرون عيون البشر فقط 



عندما رأى السحرة ما فعله موسى وكيف حتولت العصا إىل ثعبان 
عصي واحلبال خشعوا هللا ، وأدركوا حقيقي ال يتلوى فقط بل أنه يبتلع ال

  . .أن موسى ليس كما ذكر هلم الفرعون 
 لقد خدعهم ، إن موسى ليس ساحراً ، انه رسول من اهللا رب

  .العاملني 
  :سجدوا وهتفوا من كلّ قلوم . . هلذا سجد السحرة مجيعاً هللا 

  .رب موسى وهارون . . آمنا باهللا رب العاملني 
ان سجود . . ح ينفجر من احلقد والغيظ كاد الفرعون منفتا

  .السحرة إلله غريه يعين هزميته أمام موسى 
  !يعين هزمية السحر أمام ما قام به موسى من عمل خارق 

  :ان عرشه يف خطر هلذا صرخ بصوت خميف 
انين اعرف خدعتكم ا ن موسى . . أتؤمنون مبوسى قبل ان امسح لكم 
سوف . . سوف أنتقم منكم . . ر هو الساحر األكرب الذي علمكم السح

  .أقتلكم أصلبكم على جذوع النخيل ، وأجعل منكم عربة لغريكم 
أصبح السحرة يف حلظة واحدة مؤمنني باهللا أعمق اإلميان فقالوا 

  :بصوت واحد 



أنت الذي أجربتنا على السحر . . اننا ال خناف وعيدك وديدك 
اكتشفنا ان الرب احلقيقي . . واآلن عندما رأينا بأعيننا معجزة موسى 

  .أما أنت فبشر مثلنا ولن نسجد لك بعد اآلن . . هو اهللا 
  :قال الفرعون بغيظ 

  .سأقتلكم مجيعاً . . سوف تعرفون من األقوى 
  :قالوا بشجاعة 

رب السماوات . . لن خنتار سوى اإلميان باهللا الواحد األحد 
 لن تستطيع من وانك. . إنّ اهللا سيغفر لنا خطيئتنا . . واألرض 

للناس . . اما اآلخرة فهي لنا . . عمل شيء إالّ يف هذه الدنيا الزائلة 
  . .املؤمنني 

  :التفت أحدهم وخاطب الناس قائالً 
  . .ان ما قام به موسى ليس سحراً انه آية من آيات اهللا 

أشار الفرعون إىل احلراس أن ينقضوا عليهم ، وهكذا سيق الرجال 
  .حة اإلعدام املؤمنون إىل سا

. . بعض الناس الذين شاهدوا تلك املعجزة آمن باهللا ولكنه كتم إميانه 
" وكان من بني الذين آمنوا برسالة موسى رجل من آل فرعون يقال له 

  " .آسية " كما آمنت زوجة الفرعون وتدعى " حزقيل 



 



وانفض الناس ذلك اليوم وعادوا إىل منازهلم وهم يتحدثون عما 
وعرف شعب مصر وبنو إسرائيل ان . .  عمل خارق شاهدوه من

. . موسى وهارون يتحديان الفرعون ويدعوان إىل عبادة اهللا الواحد 
وكانوا يتعجبون من شجاعتهما ومن عجز الفرعون عن فعل شيء 

  .جتامها 
كان مطلب موسى ان ينقذ بين إسرائيل من الذل والعبودية 

تطيعون فيه أن يعبدوا اهللا إىل مكان يس. . ويأخذهم إىل خارج مصر 
  .بعيداً عن ظلم الفراعنة 

وكان الفرعون منفتاح يرفض ذلك يف كل مرة ألنه ال يريد أن 
  .خيسر آالف العبيد الذين يعملون من الصباح إىل املساء دون أجر 

ويف تلك الفترة أصبح موسى زعيماً وقائداً لبين إسرائيل ، ورأى 
  .نقذهم من الظلم والقهر والعبودية فيه املستضعفون الرجل الذي سي

يف األحياء . . عاش موسى مع قومه يف جنوب العاصمة ممنفيس 
  .ومن هناك كان يقود املقاومة ضد الفرعون . . اليت يسكنها الفقراء 

كثرية ومثرية ، . . لقد حصلت خالل تلك الفترة قصص كثرية 
يت تتحدث عن اا القصة ال. . وكان من بني تلك القصص قصة فريدة 

قارون الذي اغتر . . قارون الذي بغى على موسى . . اية قارون 



  ما كانت قصته وكيف كانت ايته ؟. . بكنوزه وذهبه 
 

  الصراع 
كان هلزمية السحر أمام معجزة األنبياء أثرها الكبري يف بث روح 

  . .اإلميان ، فقد هزت النتيجة مصر كلّها وأصبحت حديث الناس 
لفرعون املغرور العنيد خيطط إلحباط حماوالت موسى يف وراح ا

  .نشر دين التوحيد اإلهلي 
أصبح ملوسى مؤيدين داخل القصر من آل فرعون انفسهم حىت 

  .زوجته آسية أعلنت بشجاعة إمياا 
كان منفتاح انانياً ال حيب سوى نفسه هلذا مل حيترم زوجته ملكة 

  .مصر ومل يرمحها أيضاً 
ون زوجته وراح يهددها ولكنها مل تتراجع فأمر استدعى الفرع

غري أن آسية اليت ذاقت حالوة . . جالوزته بتعذيبها اشد العذاب 
  :اإلميان مل تتراجع ومل تنهزم ، نظرت إىل السماء وقالت 

  .}رب ابِن ِلي ِعندك بيتا ِفي الْجنِة ونجِني ِمن ِفرعونَ { 



ذاب واآلالم إىل أن اغمضت عينيها بسالم وظلّت آسية تقاوم الع
لقد . . والتحقت مبلكوت السماء وعندما مسع موسى بالنبأ تأثر بشدة 

  .ذهبت آسية شهيدة اإلميان باهللا 
  .وراح الفرعون يصب العذاب على بين إسرائيل ويقتل املؤمنني 

وكان املستضعفون من بين إسرائيل يبكون فيأتون إىل موسى 
  :ويقولون 

  .ننا نتعذب منذ سنني طويلة من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا أ
  .وكان موسى يقول هلم مصبراً 

استعينوا باهللا واصربوا أن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده 
  .وتأكدوا ان اجلولة األخرية ستكون من نصيب املؤمنني 

 كان الفرعون خيطط لقتل موسى وكان يظن انه إذا قتل موسى فأن
  .عرشه سيبقى يف مأمن من اخلطر 

وكان هناك رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه مل يكن يعرف 
  .أحد بان ذلك الرجل القبطي الذي له نفوذ يف الدولة مؤمن مبوسى 

. . ومل يكن يتحدث ضد الفرعون . . كان يتظاهر بزيارة املعابد 
  . . .ومع ذلك فقد كان يعمل على نصرة موسى ودين اهللا 



عندما يرى مؤامرة حتاك ضد دين اهللا وضد النيب فانه يواجه ذلك 
  . . باسلوب ذكي 

ذات يوم اجتمع الفرعون مع رجال دولته وكان الرجل املؤمن 
  . .حاضراً طرح الفرعون فكرة قتل موسى 

وبعض اعتصم بالصمت أما الرجل . . بعض الرجال أيدوا فكرته 
  : قال هلم املؤمن فراح حيذّرهم من عواقب ذلك

  . .كيف تقتلون رجالً مل يتركب جرمية سوى اإلميان باهللا 
انه مل يدع رسالته كاذباً لقد جاء إليكم باالدلّة والرباهني أنسيتم 

أنسيتم كيف انقذكم من ! . عصاه ؟ أنسيتم هزينة السحرة أمامه ؟
السيول ؟من الضفادع ، من اجلراد ، ويف كل مرة كنتم تتضرعون إليه 

ن ينقذكم لتؤمنوا برسالته وعندما يرفع عنكم البالء تعودون إىل بأ
  . .عنادكم 

أخشى أن يكون مصريكم . . انين أخشى عليكم من انتقام اهللا 
  .كمصري قوم نوح وعاد ومثود وأقوام أخرى جاءوا بعدهم 

  . .انين أخشى عليكم من عذاب يوم البعث واملعاد 



لقد كنتم تشكّون برسالة . .  ال أدري ملاذا هذا الشك يف دين اهللا
إنكم ال تريدون . . يوسف وعندما تويف قلتم لن يبعث اهللا بعده رسوالً 

  !اهلداية وهلذا فلن يهدي اهللا قوماً يريدون الضالل 
سكت البعض وراح البعض . . كانت كلمات حزقيل مؤثرة 

  . .اآلخر ينظر إىل الفرعون 
  :وزيره هامان وقال تظاهر الفرعون بالسخرية والتفت إىل 

لعلّي . . أريد أن أنظر يف السماء . . أريد أن تبين يل صرحاً عالياً 
  .مع انين أظنه كاذباً يف ادعائه . . أطلع على إله موسى 

انسحب هامان من االجتماع لتنفيذ رغبة الفرعون وهكذا انفض 
  .االجتماع واحلرية تسود على وجوه رجال الدولة 

  . خيطط ملؤامرة أخرى فيما راح الفرعون
 

  قارون 
كان قارون رجالً من بين إسرائيل رزقه اهللا ثروة كبرية ، وبدل أن 

  .يشكر اهللا ويساعد الفقراء راح يتبختر ويتكبر 
كان قارون ثرياً ميلك الكنوز ، فغرته أمواله من الذهب والفضة 

  .وة ويظن ان الذهب والشراء هو مصدر الق. . وراح يتكبر على غريه 



  .كان يتشبه بالفرعون يف ما يلبس ويرتدي 
الناس املؤمنون كانوا ينصحون قارون االّ يتكرب ويغتر بذهبه وفضته 

ال تنس عامل . . ال تنس يوم القيامة : كانوا يقولون له . . وكنوزه 
انفق بعض أموالك على الفقراء واشكر .. اعمل آلخرتك . . اآلخرة 

  . .اهللا على ما آتاك 
وال . . احسن إىل الناس كما احسن اهللا إليك : نوا يقولون له كا

  .تنشر الفساد يف األرض 
  :غري أن قارون كان جييب متكبراً 

. . انين أعرف كيف أحصل على املال . . أنين مجعت ثرويت بيدي 
  . .ان نبوغي العلمي هو وراء ثرويت 

نبيهم بعض الناس فتنوا بقارون أصبحوا مؤيدين له ووقفوا ضد 
  . .كانوا يطمعون باحلصول على بعض املال ) عليه السالم ( موسى 

وذات يوم ارتدى قارون ثياباً مزركشة بالذهب ، وخرج يتبختر 
  .ا أمام الناس 

ما أسعده وأوفر حظه ؟ يا ليت لنا مثل ما : بعض الفقراء قالوا 
  .اُويت قارون انه لذو حظ عظيم 



ان ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل : م ولكن الناس املؤمنني قالوا هل
  .الصاحلات 

ال تبغ الفساد يف : وجاء موسى لينصح قارون ويعظه قال له 
  .ال تغتر بأموالك وثروتك . . األرض 
  .وكان حيقد على موسى . . ولكن قارون كان مغروراً  

. . وهلذا راح يتآمر على النيب ، وذات مرة امه بافتراءات باطلة 
  . إسرائيل وراح يشيع على موسى تلك االامات ومجع بين

وجتسد ذلك على وجه موسى . . وغضب اهللا على قارون املغرور 
  .الذي دعا اهللا أن ينتقم من قارون ) عليه السالم ( 

. . ان األرض تز حتت قصر قارون . . وحدث شيء رهيب 
ب كان قارون ينظر إىل قصره وهو يهتز أصيب بالذعر وأراد أن يهر

ويف حلظات غاب قارون وقصره . ولكن األرض قد ابتلعته هو اآلخر 
  . .وكنوزه وأصبح عربة لغريه 

الذين متنوا أن يكون هلم مثل ما كان لقارون ندموا واكتشفوا ان 
العمل الصاحل أفضل من كنوز الذهب ، ألن العمل الصاحل ينفع اإلنسان 

كرب والغرور والكنوز ستعود اما الت. . يف الدنيا واآلخرة ، أما الذهب 
 .على صاحبها بالوبال واخلسران 



  اخلالص 
راح الفرعون املغرور خيطط للقضاء على موسى وعندما رأى ان 
رجال دولته ورأى األقباط يفكّرون يف دعوة موسى وبرسالته ، وما 
فعله من معجزات عندما رأى الفرعون كل ذلك ، وضع خطّة ليضمن 

   .ها تأييد املصريني ل
أمر بأن تضع له منصة كبرية على شاطئ النيل حبيث تنساب املياه 

  .حتتها ، وأذاع بانه سوف يلقي خطاباً هاماً 
اصطف اجلنود واحلراس على جانيب الطريق . . ويف املوعد املقرر 
  . .الذي يؤدي إىل املنصة 

. . وضع فوق املنصة العرش الذهيب ، ووقف الكهنة إىل جانبيه 
  .ت اجلماهري أمام املنصة وراحت تنظر إىل العرش الذهيب بانبهار واحتشد

وكان هذه املرة يقف فوق . . وبعد ساعة وصل موكب الفرعون 
كان يرتدي ثياباً كتانية مزركشة بالذهب . . حمفة حيملها جنود أشداء 

على رأسه التاج املزدوج الذي . . وحمالّة باجلواهر واألحجار الكرمية 
  .انه حيكم مصر العليا و السفلى يرمز إىل 

 
 



 



هكذا أراد . . املوكب ميشي يف بطء واستكبار ، دون ضجيج 
  .الفرعون 

ومن على احملفة انتقل الفرعون إىل املنصة العالية وجلس على عرشه 
  . .الذهيب 

  . .وافتتنت اجلماهري مبنظر الفرعون 
  :وبدأ الفرعون خطابه اهلام قائالً 

  . .األار جتري من حتيت . . يل ملك مصر . . على انين إله مصر األ
لقد طردنا األعداء وبنيت . . انين أقود األرض والشعب إىل اد 

  .ليعيش الشعب يف أمان . . السدود يف الشرق 
سأبيد شعب . . سوف اقضي على العدو يف داخل مصر 

ض وهم يريدون إخراجكم من أر. . ام شرذمة قليلون . . إسرائيل 
  !فدعوين اقتل موسى وليدع ربه . . مصر 

راحت اجلماهري حتيي الفرعون إله . . عم احلماس نفوس الناس 
  !مصر األكرب 

ويف اليوم التايل تأهب جنود العاصمة لتنفيذ خطّة الفرعون يف إبادة 
  .بين إسرائيل 



وراح اجلنود املسلحون بالرماح ينتزعون األطفال األبرياء من 
  .ات ويلقون يف النيل أحضان األمه

التماسيح ذات الرؤوس املثلثة تلتهم األطفال األبرياء وكانت 
  . .األمهات يصرخن و يسنجدن مبوسى 

اما الرجال والشباب فكانوا يساقون إىل األعمال الشاقة يف بناء 
  !املدن اجلديدة 

وتطلع بنو إسرائيل إىل السماء يستمدون . . وعندما اشتدت احملنة 
لنصر أوحى اهللا إىل رسوله موسى أن يقود بين إسرائيل للفرار من منه ا

  .مصر ليالً 
ويف منتصف إحدى الليايل تأهب بنو إسرائيل للفرار من مصر 
وكان على موسى أن يقود شعباً كامالً يف اخطر عملية لإلنقاذ 

  !اإلنساين 
كان موسى مؤمناً بان اهللا سينقذ الناس املؤمنني ، هلذا كان يقود 

  .امته باجتاه الشرق 
عربت اجلموع ر النيل مث بدأت رحلتها اخلطرية باجتاه خليج 

  .السويس 



يقود اجلموع يف ذات الطريق اليت فر ) عليه السالم ( كان موسى 
  .من خالهلا إىل مدين عندما كان شاباً يف الثالثني من عمره 

 ، وفيما كانت اجلموع تقطع املسافات باجتاه الشمال الشرقي
  !على دوي املفاجأة " ممفيس " استيقظت العاصمة 

  !!لقد فر بنو إسرائيل من مصر 
برق الغدر يف عيين الفرعون الذي أصدر أوامره بالزحف العسكري 

  .ومطاردة بين إسرائيل 
كانت خطة الفرعون أن حياصر بين إسرائيل يف الصحراء ويقتل 

ا عبيداً يف مملكته موسى وهارون ليعود باألسرى مرة أخرى ليكونو
  .الكربى 

وهكذا انطلقت عشرات املركبات الفرعونية اليت جترها اخليول يف 
  .أخطر مطاردة لشعب آمن باهللا ورسالته 

اهتزت األرض حتت سنابك اخليول وأقدام اجلنود وكان الفرعون 
منفتاح يقود مركبته بنفسه ويتقدم جيشه املؤلف من عشرات اآلالف 

 .داء من اجلنود األش
  



  وانفلق البحر 
من بعيد الحت عشرات املركبات اليت جترها اخليول وهي تنهب 

  .األرض 
. سوف منوت يف هذه األرض . . صاح بنو إسرائيل يا حلظنا البائس 

  .ليس هناك أمل يف النجاة 
  .وعم اخلوف . . بكى األطفال ، وصاحت النساء 

  .املركبات احلربية تقترب 
  :وصرخ أحدهم 

  . ملدركون إنا
  :ونظر موسى إىل السماء الصافية وقال 

  .إن معي ريب سيهديين ! كالّ 
  :ويف تلك اللحظات املصريية هبط جربيل ليبلغه أمر السماء 

  .اضرب بعصاك البحر 
وتقدم موسى إىل البحر ووقف فوق صخرة غارقة يف املاء مث أهوى 

  .بعصاه على املياه الزرقاء 
 
 



 



البحر يتحول إىل نصفني كل نصف  . . فجأة حدث أمر مدهش
كاجلبل الشاهق وبينهما واد طويل ، وألول مرة أضاءت الشمس الرمال 

  !يف تلك األعماق السحيقة لقد كان ما حصل معجزة كربى 
قدرة . . انه قدرة اهللا املطلقة ! كيف ميكن إلنسان أن يعمل ذلك ؟

  .اهللا اليت ال تعرف احلدود 
واندفع موسى إىل الوادي الطويل ! ح اجلبال وقفت املياه مثل سفو

  .الذي شطر البحر شطرين ومن ورائه بنو إسرائيل 
وراح موسى وإىل جانبه أخوه هارون يشقان طريقهما بني سفوح 

  !املياه 
وشعر بنو إسرائيل باألمل واخلالص من الفرعون الظامل ، وأدركوا 

  .ان اهللا سينقذهم وسينجيهم كما وعدهم موسى 
 

  هاية الن
وصل الفرعون منفتاح جبيوشه الساحل ورأى املعجزة العظيمة 

ورأى اجلنود أيضاً ذلك ولكن أحداً مل يراجع نفسه قليالً . . بعينيه 
  .ويفكر برسالة اهللا ومل يفكّر واحد منهم باإلميان مبوسى رسوالً من اهللا 



  



برق احلقد يف عيين الفرعون وهو يرى بين إسرائيل يف منتصف 
 !طريق العجيب ال

أهلب ظهر حصانه بالسوط ، واندفعت مركبته يف الطريق وفعل 
اجلنود أيضاً ذلك ، كانوا عشرات اآلالف من اجلنود األشداء الذين ال 

  .يعرفون غري عبادة الفرعون وتنفيذ إرادته 
وصل بنو إسرائيل الساحل يف اجلانب الشرقي من خليج السويس ، 

  .يش الفرعون وقد أصبح يف منتصف الطريق ووقفوا ينظرون بقلق إىل ج
ويف تلك اللحظات حدثت املعجزة األخرى عندما اارت تلك 
السفوح املائية ، وكان الصوت الذي دوى إثر ارتطام اجلبال املائية 

  !رهيباً 
وهامجت األمواج املندفعة من اجلهة اليسرى واليمىن عشرات 

  .ألرض ومل يؤمنوا برسالة اهللا اآلالف من املعتدين الذين استكربوا يف ا
ووجد الفرعون نفسه وسط األمواج الغاضبة وشعر بذلّه وضعفه ، 

  :وانتهى غروره الفارغ فصاح 
 } اْ ِمنأَناِئيلَ ورو ِإسنِبِه ب تنِإالَّ الَِّذي آم ال ِإِله هأَن نتآم

 ِلِمنيسالْم{.  
  : صوتاً جييبه ومسع الفرعون وهو يشرب املياه املاحلة



 } فِْسِدينالْم ِمن كُنتلُ وقَب تيصع قَدلقد كنت طوال } آآلنَ و
تلك السنني حتارب احلق والعدل وتستعبد الناس ، وترتكب املذابح ، 

  .تكفر بآيات اهللا 
وأدرك الفرعون أنه يعيش النهاية البائسة ، ومسع ذات الصوت 

  :خياطبه 
ك ِببدِنك ِلتكُونَ ِلمن خلْفَك آيةً وِإنَّ كَِثريا من فَالْيوم ننجي{ 

  .}الناِس عن آياِتنا لَغاِفلُونَ 
وامتألت بطن الفرعون باملياه املاحلة وابتلعته األمواج الغاضبة اليت 

  .راحت تقذف به إىل الساحل بعد أن سحقته 
داء ، وسجد غرق الفرعون اجلبار ، وغرق مجيع جنوده األش

  .موسى وهارون هللا 
ولكن ماذا حصل بعد ذلك ما هو مصري جثة الفرعون ؟ لقد ظلّ 

  .السر خافياً متاماً طوال القرون املنصرمة 
مرت مئات السنني وبعدها ظهرت احلقيقة القرآنية تؤيدها اآلثار 

 .التارخيية 
  



  املومياء 
تهى بذلك قذفت األمواج الفرعون إىل الساحل جثة هامدة وان

  .فصل مرير من الظلم 
وصنع املصريون يف ذلك الوقت املومياء للفرعون منفتاح ليحمل 
إىل وادي امللوك يف جنوب مصر وليدفن يف مقربة صخرية وهكذا ظل 

  .السر دفيناً طوال هذه القرون 
 عثر أحد علماء اآلثار ١٨٩٨وقبل مئة عام بالضبط ، أي يف عام 

 امللوك على مومياء منفتاح بن رمسيس الثاين وأثناء التنقيب يف وادي
  .حيث نقلت إىل القاهرة 

  . حلّت األربطة عن وجهه ورقبته ١٩٠٧ متوز ٨ويف 
وجثة الفرعون حالياً موجودة إىل اآلن يف متحف القاهرة يشاهدها 

  .الزوار يومياً من وراء حاجز زجاجي 
 احلكومة املصرية بإجراء فحوصات ١٩٧٥ويف حزيران سنة 

  .جديدة للمومياء 
وظهرت النتائج املذهلة تؤكد أن الفرعون مات غريقاً ، وانه 

  .تعرض لرضوض عنيفة جداً قبل أن تبتلعه املياه 



وستبقى هذه املومياء اعظم شاهد مادي يؤكد احلقيقة القرآنية 
  :اخلالدة يف قوله تعاىل خماطباً الفرعون اجلبار وسط جلّة األمواج واملياه 

نَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت ِمن الْمفِْسِدين فَالْيوم ننجيك آآل{ 
ِببدِنك ِلتكُونَ ِلمن خلْفَك آيةً وِإنَّ كَِثريا من الناِس عن آياِتنا 

  .١}لَغاِفلُونَ 
ولكن هل انتهت حمنة سيدنا موسى وأخيه هارون ؟ كالّ لقد غرق 

  .الفرعون اجلبار ووصل بنو إسرائيل الشاطئ بسالم 
مل تنته ، فقد بدأ فصل جديد ) عليه السالم ( ولكن حمنة موسى 

من صراعه مع الباطل مع عناد بين إسرائيل ، مع جهلهم وظلمهم 
ه جزيرة سيناء حيث عاش بنو إسرائيل الكثري واحنرافهم ، ووقعت يف شب

  .من القصص 
فاىل الكتاب التايل من هذه السلسلة لنتابع معاً قصة سيدنا موسى 

  .وأخيه هارون 
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  يف جزيرة سيناء



مألت . . النساء واألطفال والشيوخ . . عرب بنو إسرائيل البحر 
  . .املعجزة قلوم بقدرة اهللا 

كيف تقف املياه كاجلبال . . م معجزة كهذه مل يروا يف حيا
  !شاخمة ؟

كيف يتحول قاع البحر الغارق يف الظالم إىل واٍد طويل يتألق حتت 
  !ضوء الشمس ؟

ذرة من احلكمة ما اقتحم " منفتاح " لو كانت يف قلب الفرعون 
لقد اعماه الغرور ، مل يفكر يف آيات اهللا . . الوادي العجيب 

. . مل يفكر يف مستقبل بالده وشعبه . . سى ومعجزات رسوله مو
  . .خدع الناس باملظاهر الزائفة 

عشرات األلوف من اجلنود ال يعرفون سوى عبادة الفرعون وتنفيذ 
  . .أوامره 

. . وقف سيدنا موسى وإىل جانبه شقيقه هارون وبنو إسرائيل 
وقفوا ينظرون إىل الفرعون وهو ميتطي مركبته احلربية ويلهب ظهر 
حصانه بالسوط اندفع احلصان امللكي واندفعت وراء مئات املركبات 

  . .احلربية 



فجأة اارت السفوح املائية ، ودوى صوت رهيب صوت ارتطام 
  .األمواج اهلائلة 

انفضت األمواج من اجلانبني لتسحق الفرعون الظامل ،وتسحق 
  .جنوده 

حقه وتبتلعه وكانت عاقبة الفرعون منفتاح ان تتقاذفه األمواج وتس
  .إىل األعماق املظلمة 

لقد شهد بنو إسرائيل اعظم معجزة يف التاريخ اإلنساين ورأوا 
  .بأعينهم قدرة اهللا الالائية 

ورأى املؤمنون يف ذلك الصباح حصاناً أبيض كالغيمة الناصعة ال 
ورأى رجل من بين إسرائيل ان . . يكاد يالمس األرض حىت يطري 

أخرج . . ميوج . . حافر احلصان األبيض يتحرك التراب الذي ميسه 
منديله وأخذ قبضة من ذلك التراب وصرها يف املنديل كان يريد أن 

  .يتربك بذلك التراب 
. . سكن البحر بعد أن ابتلع اجليش الظامل ، هدأت األمواج 

  . .هدأت بعد أن كانت غاضبة هدأ البحر بعد أن ابتلع الظلم 
رحوا بنجام من الظلم والعدوان كانوا ف. . فرح بنو إسرائيل 

  .يفكرون بغد مشرق وحياة آمنة 



  



وهكذا سار موسى وخلفه بنو إسرائيل إىل مكان يف شبه جزيرة 
  .سيناء 

يف  ) عليه السالم ( لقد جنح موسى . هل انتهت حمنة موسى ؟ 
. . من العمل الشاق والعذاب . . إنقاذ بين إسرائيل من الظلم والعدوان 

  . . الذبح والسجن من
ولكن بين إسرائيل عاشوا عشرات السنني يف مصر تعودوا على 

  . .الوثنية وتعلموا عبادة األوثان والفراعنة 
من أجل هذا كان على سيدنا موسى أن يعلّمهم كيف يعبدون اهللا 

  . .ال معبود سواه وال إله غريه . . اهللا رب كل شيء . . الواحد 
 

  الظامئون 
 إسرائيل وسط رمال الصحراء وأصبحوا قريباً من املنطقة سار بين

اجلبلية اليت تقع على شاطئ البحر األمحر بني خليج العقبة وخليج 
  .السويس 

. . شعروا بالظمأ . . كانوا يبحثون عن ر صغري عن نبع من املاء 
  . .بكى األطفال من العطش 



ن برسالة موسى الناس املؤمنون كانوا يؤمنو. . كان احلر شديداً 
  .هلذا كانوا ينظرون إىل موسى . . ان اهللا ال ينسى عباده . . ويثقون باهللا 

األرض هنا . . بعض الناس كانوا خيافون ان ميوتوا من العطش 
  .جرداء خالية من املاء 

كل قبيلة كانت تسري . . كان بنو إسرائيل اثنيت عشرة طائفة 
وكان موسى يتوكأ . . لوحدها وكان اجلميع يسريون خلف موسى 

  .على عصاه ويسري واثقاً من رمحة اهللا 
ويف منعطف جبلي وبينما كان األطفال والنساء والشيوخ يئنون 

  :من العطش ، هبط املالك من السماء فأوحى إىل موسى 
  !اضرب بعصاك احلجر 

إىل صخرة يف سفح اجلبل فأهوى   ) عليه السالم ( وتقدم موسى 
  .عليها بعصاه 
  . . املفاجأة انشقت الصخرة وتدفقت املياه باردة عذبة وحدثت

انفجرت الصخرة الكبرية عن اثنيت عشرة عيناً اجتهت كل طائفة 
وظهرت يف السماء غيوم . . من بين إسرائيل إىل النبع الذي خيصها 

  .بيضاء حجبت أشعة الشمس الالهبة 
 



  الروح الوثنية 
يف الطريق صادفوا . ا فيه وسار بنو إسرائيل إىل مكان فسيح ليقيمو

أُناساً وثنيني ، كانوا يدورون حول متاثيل حجرية ويتمتمون بكلمات 
  .مبهمة ، وكانوا يقرءون بعض الطقوس الوثنية 
  ) :عليه السالم ( قال بعض الرجال يف بين إسرائيل ملوسى 

  !!}اجعل لَّنا ِإلَها كَما لَهم آِلهةٌ { 
من هؤالء الذين يرون قدرة اهللا مث شعر سيدنا موسى بالغضب 

  !يبحثون عن حجر يعبدونه من دون اهللا 
وهو حياول أن يعلمهم دين جده ) عليه السالم ( قال هلم موسى 

  :إبراهيم 
ان هؤالء الوثنني على باطل يف ما . }ِإنكُم قَوم تجهلُونَ { 
الذي فضلكم كيف تريدون مين أن ارشدكم إىل إله غري اهللا . . يعملون 

  !على العاملني ؟
الناس من بين إسرائيل عاشوا يف مصر عشرات السنني فتحوا 

  عيوم ورأوا القبط يعبدون الفرعون ويعبدون احليوانات املفترسة 



 



ويعبدون التماثيل ، هلذه تأثروا بالوثنية ، ولكنهم ظلّوا يدعون ام 
  .على دين إبراهيم اخلليل 

  ) :ليه السالم ع( هلذا قالوا ملوسى 
  .كيف نعبد إهلاً ال نراه 

  :قال هلم 
لقد رأيتم آياته ، لقد أنقذكم من فرعون وهامان ورأيتم املاء 

  .العذب البارد يتدفق من قلب الصخور الصماء 
ان ما يسمعونه حقيقة كربى ، . سكت الرجال من بين إسرائيل 

  .ولكن قلوم مل تطمئن بعد 
  :املن والسلوى 

اهللا عليهم املن ، كان يشبه الثلج يهبط من الفضاء فوق وانزل 
الشجريات الشائكة ، ويف الصباح كان بنو إسرائيل يرونه ناصعاً متألقاً 

  .فوق االشواك ، فيجمعونه ، ويتناولونه وله طعم احللوى الشهية 
واما السلوى فهو نوع من الطيور اليت تطري على ارتفاع شاهق ، 

 يكرم بين إسرائيل فكانت طيور السلوى تطري على ولكن اهللا أراد أن
مقربة وكانت تتساقط أمامهم وهكذا رزق اهللا بين إسرائيل األمن واملياه 

  .والطعام ، كل ذلك من أجل أن يدركوا حالوة اإلميان باهللا سبحانه 



  امليقات 
ويف كل مناسبة وغري مناسبة كان بنو إسرائيل يطلبون من موسى 

   ..أن يروا ربهم 
على اإلميان باالشياء . . لقد اعتاد بنو إسرائيل على الوثنية 

  . .احملسوسة فقط 
أراد موسى أن يقوي اإلميان يف قلوم فاختار من قومه سبعني على 

  .أن يلحقوا به يف جبل الطور 
  :قال موسى ألخيه هارون 

أنت خليفيت على بين إسرائيل يا أخي فاتبع طريق الصالح وال تتبع 
  .ق املفسدين طري

وكان اهللا سبحانه قد واعد رسوله موسى أن ميكث يف امليقات 
  .شهراً كامالً 

  .جاء موسى للميقات وكلّمه اهللا سبحانه 
  .وقال موسى بقلب خاشع 

 } كِإلَي أَِرِني أَنظُر بي من النظر إليك . . " } رمكن يا رب "
  :قال اهللا سبحانه لرسوله 



ولكن . . ان كل الكائنات ال تستطيع رؤييت  . .} لَن تراِني { 
  .فإذا ثبت اجلبل يف مكانه فانك تستطيع رؤييت . . انظر إىل اجلبل 

. . مرت حلظات االنتظار . . والتفت موسى إىل جبل شاهق 
غمر نور شديد اجلبل ، وانفجرت . . فجأة حدث شيء رهيب 

  !!ظّى اجلبل الصواعق املدمرة ، وكان دوي الرعود خميفاً ، وتش
لقد دكّت القدرة اإلهلية ذلك اجلبل العظيم ، وكانت الصخور 

  . .العمالقة ، تتساقط بعنف فتهتز األرض من حتت األقدام 
ومضى زمن مث . . وهوى موسى فوق األرض وقد فقد وعيه 

من هول الصدمة الرهيبة ورأى اجلبل ) عليه السالم ( استيقط موسى 
 بعينه قدرة اهللا ، وأدرك ان اهللا ال يرى ورأى موسى. . وقد اوى 

  .بالعني بل يرى بقلب اإلنسان املؤمن 
من اهللا سبحانه شريعة تنظم حياة ) عليه السالم ( وطلب موسى 

  . .الناس وتسعدهم يف الدنيا ويف اآلخرة 
من أجل هذا وعد اهللا رسوله بكلماته املقدسة ، وامتد امليقات 

  .أكثر من شهر 
  د أن ودع موسى قومه بين إسرائيل ؟فماذا حدث بع

  



  الفتنة 
  :قال اهللا لرسوله 

  .ملاذا جئت قبل قومك 
  .ام على أثري وقد أسرعت إليك لترضى : أجاب موسى 

ان قومك قد فتنوا بالعجل ، وقد أضلّهم : قال اهللا سبحانه 
  .السامري 

موسى . . شاعت بني بين إسرائيل ان موسى ذهب للقاء الرب 
يفتش . . موسى ذهب ليبحث عن الرب . . ث عن الرب ذهب ليبح
  !عن اإلله 

كان ذلك " السامري " وكان هناك رجل من بين إسرائيل يدعى 
الرجل قد رأى يوم العبور حصاناً مساوياً يالمس األرض حبافر ، وكان 

هلذا أخذ قبضة من التراب . . التراب الذي يالمسه احلافر يتحرك 
   ..وصرها يف املنديل 

عندما ذهب موسى للقاء اهللا يف اجلبل واستماع كلماته ، استغل 
  .السامري تلك الفرصة ليصنع عجالً ذهبياً 



راح يطوف على بين إسرائيل وجيمع منهم احللي الذهبية والفضية 
وبعض اجلواهر واألحجار الثمينة ، وبعض احللي املصنوعة من خشب 

  .األبنوس 
  .اً يعبدونه كما تفعل سائر األقوام قال السامري انه سيصنع هلم إهل

كان بنوا إسرائيل قد عاشوا مع الوثنيني وتأثروا بعقائدهم ، هلذا 
  .استجابوا لفكرة السامري 

صنع السامري عجالً ذهبياً ، مث قذف يف جوفه التراب الذي 
  .احتفظ به يوم العبور 

فجأة صدر صوت من داخل العجل يشبه اخلوار ، وضع السامري 
ل فوق صخرة واجتمع بنو إسرائيل ينظرون إليه يف خشوع ، العج

  .هذا إهلكم وإله موسى : وصاح السامري 
  :وعنما اكتشف هارون تلك املؤامرة جاء إليهم وحذّرهم ، قال هلم 

يا قوم امنا فتنتم به وان ربكم الرمحن ، فاتبعوين وأطيعوا أمري يا 
وا انه ال يكلمكم وال حيل انظر. . قوم امنا هو مجاد ال يضر وال ينفع 

  .لكم شيئاً من مشاكلكم 
  :مل يسمع بنوا إسرائيل نصائح هارون وقالوا 
  .سوف نستمر يف عبادته إىل أن يعود موسى 



  ) عليه السالم ( عودة موسى 
  .وامتّ اهللا ميقات رسوله موسى أربعني ليلة وآتاه األلواح 

  . .شريعته اهللا سبحانه كتب له يف األلواح املواعظ وبين 
  .أوضح هلم طريق السعادة يف الدنيا واآلخرة 

. . حيمل األلواح املقدسة إىل قومه ) عليه السالم ( وعاد موسى 
  .من أجل أن سريوا على شريعة اهللا سبحانه 

وشعر موسى . . اهللا سبحانه أخربه بفتنة السامري وعبادة العجل 
  .بالغضب يتفجر يف قلبه 

يعبد صنماً يصنعه بيده ويترك عبادة اهللا كيف ميكن لإلنسان أن 
العظيم الكبري القوي الذي وهب الناس احلياة والرزق وأرسل إليهم 

  !األنبياء خيرجوم من ظالم اجلهل إىل نور اإلميان ؟
ورأى موسى من بعيد قومه يسجدون لعجل ذهيب ، ويتضرعون 

أخيه هارون ، فتضاعف غضبه ، وألقى األلواح بقوة ، واجته إىل . إليه 
  :وأمسك برأسه وجره من حليته وصاح به يف غضب 

هل ! ملاذا تركتهم يفعلون هذه األباطيل ؟! ماذا فعلت يا هارون ؟
  عصيت أمري يا هارون ؟



 



  .قال هارون وهو يتأمل من أجل أخيه 
. . لقد كادوا يقتلونين . . قلت هلم انه فتنة لكم . . لقد نصحتهم 

 ولكين خفت أن تقول يل فرقت بني بين إسرائيل حاولت أن أفعل شيئاً
  .ومل تنتظر رأيي وأمري 

  :والتفت موسى إىل السامري 
ما خطبك يا سامري ، ما هذا الذي صنعته لبين إسرائيل أتريد أن 

  تعيدهم إىل عبادة األصنام ؟
  :قال السامري 

لقد رأيت أثر املالك على التراب وأخذت حفنة منه مث وسوست يل 
  . أن اُلقيه يف جوف العجل الذهيب نفسي

  :قال موسى بغضب 
  .انظر كيف سأحرقه أمامك ! أهذا هو إهلك اذن ؟

ومجع املؤمنون احلطب حول العجل الصنم واشعلوا النار ، 
  .فالتهمت العجل يف حلظات 

أراد سيدنا موسى أن يرى بنو إسرائيل ان األوثان ال قيمة هلا ، 
  .وهو اإلله احلق وأن اهللا سبحانه هو القادر 



انطفأت النار وحتول العجل الذهيب إىل رماد ، وقام موسى 
  .واملؤمنون حبمل الرماد ورميه يف البحر 

وشاهد ينو إسرائيل رماد العجل تعبث به األمواج هنا وهناك وقال 
  :موسى لبين إسرائيل 

  .امنا إهلكم اهللا الذي ال إله إالّ هو وسع كل شيء علماً 
  :ري مث قال للسام

  " .اذهب فان لك يف احلياة أن تقول ال مساس : 
ألنك ستعيش نادماً وأنّ لك . . سوف حتيا بقية عمرك وحيداً 

  .موعداُ لن ختلفه 
وندم الذين سجدوا من بين إسرائيل للعجل بعد أن أعلنوا ندمهم 

  .وأدركوا ان اهللا إذا مل يرمحهم ويغفر هلم فسيكونوا من اخلاسرين 
  .م وغفر اهللا هل

وأخذ موسى معه السبعني رجالً من قومه إىل جبل الطور ليشهدوا 
وحذرهم موسى . نزول التوراة ، وهناك طلبوا من موسى ان يروا اهللا 

من العاقبة قال هلم ان اهللا ال يرى بالعني وال حتيط به األبصار ، ولكنهم 
مل يستجيبوا لنصائحه فاهتزت األرالض حتت أقدامهم ، وارجتفت 

  .امهم أجس



واندلعت الصواعق يف السماء وانقضت عليهم فتساقطوا فوق 
  .األرض موتى 

  :قال موسى يستغفر هلم 
 } ايِإيلُ ون قَبم مهلَكْتأَه ِشئْت لَو با { . . } را ِبمِلكُنهأَت

نا وأَنت خير أَنت وِلينا فَاغِْفر لَنا وارحم{ . . ؟ }فَعلَ السفَهاء ِمنا 
 اِفِرينالْغ{.  

ومرة أخرى غفر اهللا هلم وأعاد إليهم احلياة كل ذلك من أجل أن 
 .يطهر قلوم من الوثنية 

  

  جبل الطور 
حيمل شريعة السماء فهل فرح بنو ) عليه السالم ( عاد موسى 

؟ إسرائيل بالشريعة اليت تكفل هلم السعادة يف عامل الدنيا وعامل اآلخرة 
  .كالّ 

لقد رفض أكثرهم قبول شريعة السماء ألا تريد أن تصنع منهم 
  .أناساً طيبني 



أما هم فكانوا يريدون أن يبقوا أنانيني ال حيب الواحد منهم إالّ 
  .نفسه 

وطلب موسى من قومه امليثاق للعمل بشريعة اهللا وعدم جتاوزها ، 
  .فرفضوا ذلك ، ومل يعطوا نبيهم امليثاق 

سى إىل السماء حائراً ال يدري ماذا يفعل مع هؤالء الناس ونظر مو
  املعاندين ؟

وحدث شيء رهيب رأى اجلميع جبل الطور العظيم يكاد وي 
  .قمته عليهم ومسعوا دوي الصخور وهي تتشقق يف سطح اجلبل 

وخشعت نفوسهم فاستسلموا هللا صاغرين ، وعاهدوا رسول اهللا 
  .يف العمل مبا ورد يف التوراة 

  

  !البصل 
يف كل مر ة كان بنو إسرائيل يطلبون من موسى شيئاً عجيباً فقد 

  !طلبوا ذات مرة البصل 
  :قالوا له 

لَن نصِبر علَى طَعاٍم واِحٍد فَادع لَنا ربك يخِرج لَنا { : يا موسى 



عا وفُوِمها وِقثَّآِئها وقِْلهِمن ب ضاَألر نِبتا تا ِممِلهصبا وِسهد {!  
لقد مللنا املن والسلوى اننا نشتهي أن نأكل البصل فادع لنا ربك 

  !خيرج لنا البصل 
ادع لنا ربك وِكأنّ اهللا سبحانه : مل يقولوا له ادع لنا ربنا قالوا له 

هو رب موسى فقط ال ربهم أيضاً ، ومع ذلك كان موسى يداريهم 
  .وكان اهللا يغفر هلم 

  :هلم موسى قال 
 } ريخ وى ِبالَِّذي هنأَد وِدلُونَ الَِّذي هبتس؟}أَت!  

  
  األرض املقدسة 

( وأراد اهللا سبحانه أن يتم نعمته على بين إسرائيل فقال هلم موسى 
  ) :عليه السالم 

  .يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم 
اخلوف من العمالقة الذين عندما مسع بنو إسرائيل ذلك ، شعروا ب

  .يسكنون تلك األرض 



أراد اهللا سبحانه أن حيرر بنو إسرائيل األرض املقدسة لكي تنتشر 
  .عبادة التوحيد 

ولكن بين إسرائيل حيبون حياة الراحة تعودوا أن يتم كل شيء 
  :مبعجزة قالوا خائفني 

  .ا منها يا موسى ان فيها قوماً جبارين وحنن لن ندخلها حىت خيرجو
فإذا خرجوا منها . . اطرد منها العمالقة لكي ندخل تلك املدينة 

  .فإننا سوف ندخلها 
  :من بني تلك األلوف ض رجالن فقط وقاال 

انكم إذا حاصرمت املدينة ودخلتم بوابتها ، فإنكم سوف تنتصرون 
  .إذا كان يف قلوبكم اإلميان باهللا ، فتوكلوا عليه 

  :ر عليهم اخلوف فقالوا ولكن بين إسرائيل سيط
  . .يا موسى انا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها 

  :مث قالوا له 
  !فاذهب أنت وربك فقاتال اا ههنا قاعدون 

مرة أخرى عاند بنو إسرائيل رسول اهللا قالوا له إذا أردت احلرب 
  .والقتال فاذهب أنت وربك 

  :وشعر موسى باحلزن فرفع رأسه إىل السماء وقال 



يا رب إني ال أملك إالّ نفسي وأخي ، فاحكم بيننا وبني القوم 
  .الفاسقني 

، ) عليه السالم ( وغضب اهللا على بين إسرائيل بسبب إيذائهم النيب 
  .وبسبب عنادهم ومتردهم 

 

  التيه 
كتب اهللا على بين إسرائيل أن يتهيوا يف جزيرة سيناء أربعني سنة ، 

راء وكانوا حيلّون كل مدة من الزمن يف فظلّوا يدورون يف رمال الصح
  .مكان من اجلزيرة

 

  البقرة 
ويف تلك املدة من الزمن وقعت بعض احلوادث منها ما حصل ذات 

  .يوم 
وقعت جرمية قتل يف الليل ، وقام القاتل حبمل القتيل وطرحه يف 

  .الطريق اليت يسلكها أحد الصاحلني 



أجل أن يدفع عنه الشبهات القاتل كان خبيثاً فهو ابن عمه ، ومن 
  .جاء إىل سيدنا موسى يطالب بدمه 

ومرت أيام ومل يعرف القاتل ، وكادت أن تقع املشاجرات بني بين 
  .إسرائيل وانتشرت الشائعات وتبادل اجلميع االامات 

  .وأخرياً جاءوا إىل موسى حللّ تلك املشكلة املعقدة 
  .وأوحى اهللا إليه أن يذحبوا بقرة 

  :م موسى قال هل
  .}ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَنْ تذْبحواْ بقَرةً { 

  :قالوا بدهشة 
  !هل تسخر منا يا موسى ؟

  :قال سيدنا موسى 
  . .أنا لست جاهالً حىت اسخر منكم 

ان اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة من أجل أن حيىي القتيل فيخرب عن 
  .القاتل 

عليه (  اهللا فوراً ، قالوا ملوسى وكعادم يف العناد مل ينفذوا أمر
  ) :السالم 

  .ادع لنا ربك يوضح لنا صفاا 



  .اهللا سبحانه عندما رأى تشددهم شدد عليهم 
  :قال هلم موسى 

. . ان اهللا يقول اا بقرة ليست كبرية يف العمر وليست صغرية 
  .فاذهبوا لتنفيذ أمر اهللا . . متوسطة العمر 

  :مر اهللا بل عادوا مرة أخرى يقولون ومل ينفذّ بنو إسرائيل أ
  !؟}ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما لَونها { 

  .وشدد اهللا عليهم 
ِإنها بقَرةٌ صفْراء { : ان اهللا يقول. زاهية الصفرة : قال موسى 

 اِظِرينالن رسا تهنلَّو فَاِقع{.  
  ) .يه السالم عل( وذهبوا مث عادوا يقولون ملوسى 

  .}ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما ِهي ِإنَّ البقَر تشابه علَينا { 
  ) :عليه السالم ( قال موسى 

  .اا بقرة مل تستخدم يف حراثة األرض وسقيها : اهللا يقول 
  : وعندها قال بنو إسرائيل 

  .اآلن جئت باحلق 
دوها عند صيب يتيم ، وذهبوا يبحثون عن تلك البقرة فوج

  .فاشتروها منه بثمن كبري 



وأمام مجوع بين إسرائيل ذحبت البقرة مث أخذ بعض أعضائها 
ليضرب ا جسد القتيل ، وشاهد الناس معجزة أخرى من معجزات 

  .سيدنا موسى 
عادت احلياة للقتيل وأخرب باسم القاتل وكان ابن عم له ، قتله من 

  .ففضحه اهللا أمام املأل أجل أن يستويل على ثروته ، 
مرة أخرى شاهد ينو إسرائيل قدرة اهللا ، وشاهدوا أيضاً بأعينهم 
صدق رسالة موسى وكرامته عند اهللا ، وشاهدوا أيضاً كيف أكرم اهللا 

  .الصيب اليتيم ، فقد جاءه رزق وفري بسبب ذلك 
كان ذلك الصيب باراً بابيه ، جاء إىل أبيه ذات يوم يف أمر مهم 

  . نائماً ، مل يوقظ أباه تركه نائماً فرآه
عندما استيقظ األب وعرف ذلك أهداه تلك البقرة ، فأراد اهللا أن 
يكرمه على بره بابيه فحدثت املعجزة ، وكانت بقرته هي الوحيدة اليت 

  .أرادها اهللا إلحياء القتيل 
  

  اخلضر 
 (ويف تلك املدة أيضاً وقعت حادثة أخرى عندما أمر اهللا موسى 



أن يذهب إىل ساحل البحر ليتعلم احلكمة من أحد عباد ) عليه السالم 
  .اهللا الصاحلني 

  أين جيد العبد الصاحل لكي يتعلم منه احلكمة ؟: وتساءل موسى 
واصطحب " جممع البحرين " أوحى اهللا إليه أنه سيعثر عليه يف 

ه موسى الفىت يوشع بن نون ، وكانت العالمة أن يفتقد مسكة أخذها مع
  .زاداً يف الطريق 

  :وسار موسى وخلفه سار الفىت ، قال موسى لفتاه يوشع 
يسري ) عليه السالم ( وراح موسى . أخربين عندما ختتفي السمكة 

  " .جممع البحرين " إىل ان وصل 
  . .كان متعباً جداً . . وألقى موسى عصاه ونام 

  . .ظهرت يف السماء الغيوم ، وهطل املطر 
ياه املطر املتاع عادت احلياة إىل السمكة واختذت عندما غمرت م

  .طريقها إىل البحر مع جداول املاء اليت صنعها املطر 
  .واستيقظ موسى من نومه ونادى يوشع بن نون الستئناف املسري 

( وأنسى الشيطان يوشع بن نون قصة السمكة فلم خيرب موسى 
را بالتعب وسارا مسافة طويلة حىت شع. مبا حصل ) عليه السالم 

  .واجلوع 



  :قال موسى لفتاه 
  .لقد تعبنا من طول الطريق . . هات طعامنا 

  ) :عليه السالم ( وهنا تذكر يوشع ما حصل للسمكة فقال ملوسى 
أتذكر املكان الذي استرحنا فيه لقد عادت احلياة للسمكة واختذت 

  .ولقد أنساين الشيطان أن أخربك . . طريقها إىل البحر 
  :وقد أشرق وجهه قال موسى 

هذا ما كنا نطلبه هيا بنا إىل الصخرة اليت جلسنا عندها وعادا 
  .حيثان السري إىل نفس املكان الذي استراحا فيه 

وهناك رأى موسى الرجل الصاحل كان جالساً فوق صخرة يتأمل 
  .أمواج البحر 

حيا موسى الرجل بتحية طيبة ، ابتسم الرجل الصاحل ورد التحية 
  : منها وسأل بأحسن

  من تكون ؟
  .أنا موسى بن عمران 

  :قال الرجل الصاحل 
  نيب بين إسرائيل ؟

  .قال موسى متعجباً 



  .ولكن من أخربك بذلك . . نعم 
  .أخربين الذي أرسلك إيلّ 

  .وأدرك سيدنا موسى انه قد عثر على الرجل الذي يبحث عنه 
  ) :عليه السالم ( قال موسى 

  .منك ما علمك اهللا سبحانه أريد أن أصحبك ألتعلّم 
  :قال الرجل الصاحل 

وهذا حقك ألنك ال تعلم احلكمة . . إنك ال تستطيع معي صرباً 
  .من وراء أعمايل 
  :قال موسى 

  .وأعدك بان اطيعك إذا ما أمرتين بشيء . . سوف أحاول الصرب 
  .إذا أردت ترافقين يف رحليت فان لذلك شرطاً 

  :قال موسى 
  ما هو ؟
  .ين عن أي شيء أقوم به ، وسوف أحدثك فيما بعد ال تسأل

  .وافق سيدنا موسى على ذلك فسارا معاً 
عليه ( يقولون انه اخلضر . . ولكن من يكون ذلك الرجل الصاحل 

  .وكان نبياً من األنبياء ) السالم 



  .وأما أين حدث اللقاء ؟ يقولون انه كان يف جممع البحرين 
  .لسي يف مضيق جبل طارق البحر األبيض واحمليط األط

) عليه السالم ( هل واصل يوشع بن نون مسريه مع سيدنا موسى 
  .أم عاد إىل بين إسرائيل يف سيناء ؟ ال أحد يعرف 

سيدنا . . اهللا سبحانه قص علينا رحلة سيدنا موسى مع اخلضر 
حيب العلم هلذا عندما أوحى إليه اهللا بوجود ) عليه السالم ( موسى 

  .، رجل صاحل ، ذهب إليه ليتعلّم منه رجل عامل 
سيدنا موسى والرجل الصاحل يسريان على الشاطئ ، وصال إىل 

  . .ميناء ووجدا سفينة 
ركب سيدنا موسى والرجل الصاحل مع املسافرين ، وراحت 

  .السفينة تشق طريقها يف البحر 
وقبل أن تصل السفينة أحد املرافئ ، قام الرجل الصاحل بانتزاع لوح 

  :ذلك فقال مستنكراً ) عليه السالم ( ن السفينة ، رأى موسى م
  !ان هذا لعمل فظيع ؟. . أخترق السفينة لتغرق أهلها 

  :قال الرجل الصاحل مذكّراً موسى باالتفاق 
  !أمل أقل لك انك ال تستطيع الصرب على ما أقوم به ؟

  :وتذكر موسى االتفاق فقال 



  . تساحمين أرجو أن. . لقد نسيت . . اعتذر لك 
  .غادرا السفينة يف املرفأ وراحا يواصالن سريمها باجتاه إحدى القرى 

كانا جائعني متعبني ، ومل يكن معهما من النقود ما ميكنها أن 
  .يشتريا شيئاً من الطعام 

وصال القرية ، وسأال أهلها طعاما يأكالنه ، ولكن أحداً مل يقدم 
  .ومل يستقبلهما أحد ! هلما شيئاً 
أى موسى والرجل الصاحل جمموعة من الناس ينظرون إىل جدار ور

  . .يريد أن يسقط 
تقدم الرجل . . مل يكن بينهم من ميكنه أن يفعل شيئاً لذلك اجلدار 

  .الصاحل إىل اجلدار ، وقد خطرت يف باله فكرةً 
. . استطاع الرجل الصاحل أن يعيد للجدار صالبته واستقامته 

  .قوية بإسناد أساسه بدعائم 
  :عندما انتهى عمله قال موسى للخضر 

  !ولكن ملاذا مل تأخذ عليه أجرة ؟. . لقد كان عملك رائعاً 
أراد موسى أن يذكّر الرجل الصاحل بأنه لو أخذ أجرة الستطاعا أن 

  .يشتريا طعاماً ا 
  :قال اخلضر مذكّراً باالتفاق 



. . ع معي صرباً لقد قلت لك أنك ال تستطي. . هذا فراق بيين وبينك 
ألن أصحاا . . لقد خرقت السفينة . . سوف أخربك حبكمة ما قمت به 

. . وهناك ملك ظامل يأخذ بالقوة السفن ويغتصبها من أصحاا . . مساكني 
لقد أردت أصنع فيها عيباً حىت ال يأخذها امللك منهم وميكنهم بعد ذلك 

  .إصالحها 
 يف املدينة وحتت اجلدار كنزمها اما هذا اجلدار فهو لصبيني يتيمني

  .فال يأخذه منهما أحد 
  .ان كل ما فعلته يا موسى مل يكن إالّ تنفيذاً ملشيئة اهللا سبحانه 

ان وراء بعض : وودع موسى الرجل الصاحل وقد تعلّم شيئاً مهماً 
  .األعمال حكمة ال يعرف تفسريها إالّ اهللا سبحانه 

سيئة ، ولكن وراءها حكمة فعلى فهناك أعمال قد تبدوا يف الظاهر 
  .اإلنسان أن يتعمق يف ما يرى قبل أن يصدر حكمه عليها 

 

  التوراة 
عاد موسى إىل قومه ، وظل يعظ قومه ويهديهم إىل النور واهلداية ، 

  . .وكان يعلمهم التوراة 



هكذا قال القرآن الكرمي عنه . . التوراة كان كتاب هداية ونور 
  .ويف سيدنا موسى حرفوه ولكن اليهود بعد أن ت

كانوا ميسحون مواعظه وأحكامه اإلهلية ويضعون بدهلا ما وى 
  .أنفسهم وما ينسجم مع تقاليدهم ومصاحلهم الشخصية 

. ومل يكتفوا بذلك بل راحوا ميألون التوراة باألساطري واألكاذيب 
  :فمثالً نقرأ يف التوراة 

من الشجرة مسعوا عندما كان آدم وحواء يف اجلنة وقد أكال " 
  .صوت الرب يتمشى بني األشجار 

  :اختبأ آدم وحواء بني األشجار ، نادى الرب على آدم 
  أين أنت ؟
  :قال آدم 

  .مسعت صوتك وألين عار فقد خفت واختبأت 
 قال الرب:  

  هل أكلت من الشجرة اليت يتك عنها ؟
شر ، وهذا اإلنسان قد أصبح مثلنا عرف اخلري وال: مث يقول الرب 

  .وربما سيعثر على شجرة احلياة ويأكل منها وسيبقى مثلنا إىل األبد 
  ! هلذا طرده اهللا 



عليه ( فالتوراة اليوم ليست هي التوراة كما نزلت على سيدنا موسى 
  .ان سيدنا موسى بريء من األكاذيب اليت سطرها اليهود ) السالم 

 إسرائيل ولكنهم اهللا سبحانه أرسل بعد موسى أنبياء كثريين إىل بين
  .كانوا يقتلوم أو يؤذوم 

وأصبح اليهود أُناساً قساة القلوب هلم عادات وتقاليد غري إنسانية ، 
التلمود يعلمهم أشياء سيئة . . وهم يقدسون كتاباً آخر هو التلمود 

  :يقول هلم 
  .أما غري اليهود فهم حيوانات . ان اليهود شعب اهللا املختار   .١
يهودي أن يسعى دائماً الضعاف األمم والشعوب على ال  .٢

  .ليصبح اليهود حكاماً على العامل 
  .جيوز لليهودي أن يسرق من أموال غري اليهود   .٣
جيوز لليهودي أن خيدع غري اليهود وأن يأخذ منه الربا الفاحش . ٤

  .وأن يضطره لبيع كل ما ميلك لليهودي 
هللا الذي أرسلهم إىل بين وسوف نتحدث يا أعزاءنا عن بعض أنبياء ا

  .إسرائيل لنعرف كم عاىن األنبياء من عذاب وحمن على أيدي اليهود 
  


